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КР             Комплексно  разрешително 

РИОСВ    Регионална инспекция по околната среда и водите 

БДЧР       Басейнова дирекция  Черноморски район 

СУОС      Система за управление на околната среда 

ЕРЕВВ     Европейски регистър на емисиите на вредни вещества 

ЕРИПЗ     Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 

СПИ         Собствени периодични измервания 

ГК             Газов кладенец 

ПВ            Подземни води 

КП            Контролен пункт почви   

ПСОВ      Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ИАОС      Изпълнителна агенция по околна среда 

МОСВ      Министерство на околната среда и водите 

ЗУО          Закон за управление на отпадъците 

РЛ             Регионална лаборатория към ИАОС 

MWh/t      Количество консумирана електроенергия за депонирането на един тон отпадък 

dB/A/        децибели/ А скала/  

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

СМР        Строително монтажни работи 

РШ          Ревизионна шахта 
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1.1. Наименование на инсталацията, за които е издадено комплексно 

разрешително (КР): 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, 

Каолиново, Хитрино, Каспичан, Венец, Нови пазар“. 

 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията: 

гр. Шумен, кв. „Дивдядово“ 

 

1.3. Регистрационен номер на КР № 349-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 

349-Н0-И0-А1/2015 г. 

 

1.4. Дата на подписване на КР: 31.10.2008 г., актуализация - 17.09.2015 г.  

 

1.5. Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 г., актуализация - 01.10.2015 г.   

 

1.6. Притежател на разрешителното: Община Шумен 

 

1.7. Оператор на инсталацията: ОП „Чистота“ на основание заповед № РД-25 1562 

от 22.07.2016 г. на кмета на община Шумен. 

 

1.8. Адрес, телефон, факс и e-mail на собственика: Община Шумен: 

9700, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 

тел: / 054/857 668 

факс 054/800 400   

e-mail: mayor@shumen.bg 

 

1.9. Адрес, телефон, факс и e-mail на оператора: ОП „Чистота“  

9700, гр. Шумен, ул. „Адам Мицкевич“ №1 ет. 3, 

тел: 0888292950  

e-mail: chistota.shumen@gmail.com; op_chistota_shumen@abv.bg  

 

1.10. Лица за контакти:  

Евгений Цанков, директор на  ОП „Чистота“ 

инж. Милена Маврова, еколог на ОП „Чистота“ 

 

1.11. Адрес, телефон, факс и e-mail на лицата за контакти:  

9700, гр. Шумен, ул. „Адам Мицкевич“ №1 ет. 3, 

e-mail: chistota.shumen@gmail.com, op_chistota_shumen@abv.bg 

 

Директор:    Еколог:    

тел: 0878917054   тел: 0888292950   

1.УВОД 

javascript:void(0)
mailto:mayor@shumen.bg
mailto:chistota.shumen@gmail.com
mailto:op_chistota_shumen@abv.bg
mailto:chistota.shumen@gmail.com
mailto:op_chistota_shumen@abv.bg
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1.12. Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталацията: 

 

На Регионалното депо за неопасни отпадъци – кв. Дивдядово се извършват дейности 

по приемане и обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци от бита и 

производствената дейност на територията на област Шумен.  

Отпадъците се приемат по процедура и критерии, регламентирани с нормативните 

изисквания за депа за неопасни отпадъци.  

Депонирането на отпадъци се осъществява по утвърдена технология, определена с 

План за експлоатация на депото, обхващащ подготвителни работи, последователност на 

изграждане на отпадъчното тяло по работни площадки, организация на работа, техническа 

обезпеченост и др.  

Технологичния процес на обезвреждане, представлява насипване, разстилане с 

булдозер и уплътняване с компактор на разрешените за депониране неопасни отпадъци на 

пластове, след което върху всеки пласт отпадък се разстила изолиращ слой земни маси. 

 Предвид класа на депото и изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, едновременно с 

натрупването на отпадъците, след запълване на първия работен хоризонт, е започнато 

строителството на вертикални газоотвеждащи кладенци, които са част от газоотвеждащата 

система на депото.  

 

1.13. Производствен капацитет на инсталацията: 

 

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики 

Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец и Нови пазар е инсталация, попадаща в 

обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС – „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци 

на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депа за инертни 

отпадъци“.  

Определеният в Условие 4.1. на Комплексното разрешително максимален капацитет 

на инсталацията и годишното количество депонирани отпадъци са посочени в таблицата: 

 

Инсталация 

Позиция на 

дейността 

по 

Приложение 

№ 4 на 

ЗООС 

Капацит

ет по КР 

(т/24ч.) 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2019 г. 

(т/24ч.) 

Капацитет 

по КР 

( тон/год) 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2019 г. 

(тон) 

Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Шумен, 

Смядово, Велики Преслав, 

Хитрино, Каолиново, 

Каспичан, Венец, Нови пазар. 

5.4 124 123,439 45 260 45 055,250 

 

От таблицата е видно, че е спазено Условие 4.1 от КР. 

Среднодневното количество отпадъци, приемани за обезвреждане през 2019 година е 

123,439 тона. 
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 Измерването и изчисляването на годишното количество депонирани отпадъци за 

Регионално депо – кв. Дивдядово се извършва съгласно инструкция, изготвена по Условие 

4.2.1. от разрешителното.  

1.14. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда: 

 

 Директор на ОП „Чистота“ 

 Ръководител направление на Регионално депо за ТБО 

 Еколог в ОП „Чистота“ 

 

1.15. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

 

РИОСВ - Шумен  

9700, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71  

Тел.: 054/874 913  

Факс: 054/856 500  

e-mail: riosv-shn@icon.bg 

 

1.16. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 

Басейнова дирекция Черноморски район  

9000, гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 33  

Тел.: 052/631 447  

Факс: 052/631 448  

e-mail: bdvarna@bsbd.org 

 

 

 

 

 

На депото е внедрена и се прилага Система за управление на околната среда 

(СУОС), отговаряща на изискванията на условията в Комплексно разрешително № 349-

Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 349-Н0-И0-А1/2015 г. 

Притежателят на комплексното разрешително изготвя инструкции за експлоатация и 

поддръжка, прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели.  

Отговорностите и правомощията на работещите в ОП „Чистота“ се определят от 

Директора. Длъжностните лица имат задължения и отговорности, които отговарят на 

тяхната квалификация, компетентност, умения и опит.  

Основните елементи на СУОС по КР се отмени с Решение № 349-Н0-И0-А1/2015 г. 

 

 

 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

mailto:riosv-shn@icon.bg
mailto:bdvarna@bsbd.org
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3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА 

 

Използването на вода за производствени и питейно – битови нужди се осъществява 

от градската водопроводна мрежа, въз основа на актуален договор № 3105/12.10.2016 г. 

между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Шумен и ОП „Чистота“.  

Разработена е инструкция за експлоатация и поддръжка на автомивка за измиване на 

контейнери и дезинфекционен трап, основен консуматор на вода за производствени нужди.  

С цел предотвратяване и намаляване на загубите на вода се прилага инструкция за 

периодична проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, 

установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Инструкцията 

обхваща отговорностите, вида и периодичността на извършвания контрол на отделните 

съоръжения  

Отчитането на използваното количество вода се извършва чрез измервателно 

устройство – водомер, монтиран в стопанския двор на депото.  

В изпълнение на условие 8.1.5.2. от КР, е изготвена Инструкция за измерване/ 

изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. 

Данните от прилагането на инструкцията включват следната информация:  

 Обща месечна консумация на вода за производствени нужди на площадката;  

 Месечна консумация на вода за един тон депониран отпадък;  

 Годишна консумация на вода за един тон депониран отпадък.  

Прилага се разработена по условие 8.1.5.3. Инструкция за оценка на съответствието 

на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в 

разрешителното, включваща и установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия.  Съгласно периодичността определена в 

инструкцията, през годината са извършени 12 броя оценки. Няма констатирано 

несъответствие през 2019 година. Резултатите от изпълнението на инструкцията са 

документирани. 

В следващата таблица са  посочени данните за използването на вода през 2019 

година – месечно и общо за годината: 

 

Месец 

Количество 

депониран 

отпадък /t/ 

Норма на 

ефективност 

съгласно КР 

/m
3
/t/ 

Месечна 

консумация на 

вода /m
3
/ 

Стойност на 

нормата на 

ефективност 

/m
3
/t/ 

Съответствие 

Януари 3 228,240 0.0178 2.000 0.0006 Да 

Февруари 2 992,580 0.0178 10.000 0.0033 Да 

Март 3 080,400 0.0178 14.000 0.0045 Да 

Април 3 430,810 0.0178 12.000 0.0035 Да 

        3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 



 
 

 
ГДОС за 2019 година по КР на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, 

Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар“ 

 8 

 

Май 4 013,220 0.0178 53.000 0.0132 Да 

Юни 4 449,950 0.0178 30.000 0.0067 Да 

Юли 3 917,990 0.0178 10.000 0.0026 Да 

Август 4 725,280 0.0178 10.000 0.0021 Да 

Септември 4 247,630 0.0178 68.000 0.0160 Да 

Октомври 3 874,420 0.0178 9.000 0.0023 Да 

Ноември 3 792,760 0.0178 13.000 0.0034 Да 

Декември 4 368,190 0.0178 18.000 0.0052 Да 

Общо: 45055,250 0,0178 249,000 0,00553 Да 

 
1 

Годишната консумация на вода за производствени нужди е изчислена, като сума от месечните количества 

използвана вода. 
2  

Годишното количество депонирани отпадъци се определя, като сума от количествата депониран отпадък 

за 12
-те

месеца. 
3 

Месечната/ годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена, като количеството 

консумирана вода за месеца/ годината е разделена на количеството депонирани отпадъци за същия месец/ 

същата календарна година.  

 

Съгласно условие 8.1.3. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 

автомивка за измиване на контейнери и дезинфекционен трап. Извършени проверки – 12 

броя като не са констатирани несъответствия.  

Съгласно условие 8.1.4. се прилага инструкция за извършване на проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване. Извършени проверки – 12 броя не са 

констатирани несъответствия.  

 Резултатите от изпълнението на инструкциите за поддържане и експлоатация на 

системите, които са основен консуматор на вода за производствени нужди се документират 

и съхраняват. При поискване същите се предоставят на компетентния орган.   

Измерените количества използвана вода за 2019 година, изчислената стойност на 

годишната норма за ефективност и резултатите от оценката на съответствието са 

определени в разрешителното разходните норми са докладвани в таблица 3.1.  

Таблица 3.1   

 

Източник на 

вода 

Годишно 

количество, 

съгласно 

Комплексното 

разрешително 

/м³/ 

Норма на 

ефективност 

съгласно КР 

/m
3
/t/ 

Използвано 

годишно 

количество 

/m³/ 

Стойност на 

нормата на 

ефективност 

/m
3
/t/ 

Съответствие 

Градска 

водопроводна 

мрежа 

- 0.0178 249.000 0,00553 Да 
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*Годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена, като количеството консуматор на 

вода за календарната година е разделена на количеството депонирани отпадъци за същата календарна 

година.  

Използваната вода за работа на инсталацията, не превишава допустимото количество за 

единица продукт, посочено в Условие 8.1.2. на Комплексното разрешително. 

 
3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

 

На входа на депото е монтиран мачтов трафопост за поддържане на постоянно 

напрежение, поради отдалечеността от съществуващите такива в кв. Дивдядово, гр. Шумен. 

В наличност има преносим агрегат за аварийно захранване на електронната везна. В 

битовата сграда и на ел. кантар е монтирано централно електрическо табло с тройно 

тарифен електромер, от което се захранват всички сгради в стопанския двор с електрическа 

енергия. 

Основен консуматор на електроенергия за Регионално депо – Шумен, е помпена 

станция към ретензионен басейн. За нейната експлоатация и поддръжка се прилага 

инструкция, разработена съгласно Условие 8.2.2.1. от КР.  

Употребеното количество електроенергия се отчита ежемесечно по монтиран 

електромер на мачтовия трафопост.  

В изпълнение на условие 8.2.2.3. се води формуляр със ежемесечни записи на 

извършени огледи на помпената станция към ретензионен басейн, при които няма 

констатирани нередности за 2019 година. 

 В следващата таблица е представена информация за използването на електроенергия 

през 2019 година – месечно и общо за годината: 

 

Месец 

Количество 

депониран 

отпадък /t/ 

Норма на 

ефективност, 

съгласно КР 

/MWh/ 

Количество 

използвана 

електроенергия 

/MWh/ 

Стойност на 

нормата на 

ефективност 

/MWh/ 

Съответствие 

Януари 3 228,240 0.00469 3,597 0.00111 да 

Февруари 2 992,580 0.00469 7,473 0.00250 да 

Март 3 080,400 0.00469 7,683 0.00249 да 

Април 3 430,810 0.00469 7,921 0.00231 да 

Май 4 013,220 0.00469 8,519 0.00212 да 

Юни 4 449,950 0.00469 16,092 0.00362 да 

Юли 3 917,990 0.00469 15,380 0.00393 да 

Август 4 725,280 0.00469 13,375 0.00283 да 

Септември 4 247,630 0.00469 12,089 0.00285 да 

Октомври 3 874,420 0.00469 13,155 0.00340 да 

Ноември 3 792,760 0.00469 11,539 0.00304 да 

Декември 3 468,190 0.00469 16,201 0.00467 да 

Общо: 45055,250 0,00469 133,024 0,00295 да 
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1 
Годишната консумация на електроенергия за производствени нужди е изчислена, като сума от месечните 

количества използвана електроенергия. 
2 

Годишното количество депонирани отпадъци се определя като сума от количествата депониран отпадък 

за 12
-те

 месеца. 
3
 Месечната/годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена, като количеството 

консумирана електроенергия за месеца/ годината е разделена на количеството депонирани отпадъци за 

същия месец/ същата календарна година.  

 

 За удостоверяване на резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация 

и поддръжка на помпената станция към ретензионния басейн, основен консуматор на 

електроенергия се попълва формуляр. През годината са извършени 12 броя проверки, при 

който не са установени нередности.  

 Изчислената стойност на годишната норма за ефективност при употребата на 

електроенергия за 2019 година и резултатите от оценката на съответствието с определената 

в разрешителното, са отразени в таблица 3.2. 

Таблица 3.2   

 

Електроенергия 

/MWh/ 

Норма на 

ефективност, 

съгласно      КР   

/MWh/ 

Използвано 

годишно 

количество 

електроенергия 

/MWh/ 

Стойност на 

годишната 

норма за 

ефективност  

/MWh/ 

Съответствие 

 

Електроенергия 
 

0.00469 

 

133,024 

 

0.00295 

 

Да 

 
 

* Годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена, като количеството консумирана енергия 

за календарната година е разделена на количеството депонирани отпадъци за същата календарна година.  
 

 За отчетния период няма превишаване на допустимата разходна норма.  

 

 

 

 

4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ 

ВЕЩЕСТВА   (ЕРЕВВ) И PRTR 

 

В Комплексно разрешително за Регионално депо гр. Шумен е заложено докладване, 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 166/2006  на емисиите в атмосферния въздух 

и в производствени отпадъчни води. 

Докладването по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители за 

2019г. е извършено на базата на: 

1 – измерване  за мониторинг на поток пречистени отпадъчни води преди заустване в 

местно дере, поречие на р. Камчия  

2 – на база изчисление за замърсителите във въздуха – изходите на вертикалните 

газоотвеждащи кладенци в клетки 1 и 2 за неопасни отпадъци.   

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 
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През 2019г. не е имало случаи на  аварийни изпускания във въздуха и аварийни 

изпускания във водите. 

Данните за годишното изпускане на замърсители от площадката, са отразени в 

Таблица 1 от Приложение 1. Показателите, за които емисионният праг не е превишен е 

маркиран с [-], а в скоби е посочено измереното/ изчислено годишно количество. За 

замърсителите, които превишават определения праг, в таблицата е вписана стойността, с 

която този праг е надвишен.  

 

4.1.1. Мониторинг на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, измерени по 

метода corinair за 2019 година. 

 

Докладването на замърсителите в атмосферния въздух са определени по Допълнение 

4 на Ръководен документ за приложението на ЕРИПЗ, като годишните им количества са 

изчислени в съответствие с утвърдена от МОСВ методика – ръководство за инвентаризация  

на емисии ЕМЕР/ CORINAIR.  

Използване е следната формула: 

 

Е [кг/год.] = EF [кг/тон.] * А [кг/год.] 
 

Където:  E – емисия на замърсител; 

EF – емисионен фактор (коефициент) за съответния замърсител; 

A – количество депонирани отпадъци.  

 Приложената методология на изчисление и стойностите на емисионните фактори 

(EF) са за дейност с код на процес (SNAP CODE) 090400 – Депа за отпадъци от 

Ръководство за инвентаризация на емисии - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 

- 3
-то

 издание от м. септември 2004, изготвено на база CORINAIR-97 (SNAP97). 

 В Таблица 4.1.1. са представени стойностите за 2019 година на отделните величини 

по формулата, изчислените годишни количества на замърсителите във въздуха и 

съответните емисионни прагове, съгласно Приложение II на Регламент (ЕО) № 166/2006 г. 

на Европейския парламент и на Съвета.  

Таблица 4.1.1 

 

Замърсител 

Годишно 

количество 

депонирани 

отпадъци 

[тон/година] 

Емисионен 

фактор 

[кг/тон] 

Количество 

замърсители 

[кг/година]  

Емисионен 

праг 

[кг/година] 

Надвишаване 

на 

емисионния 

праг 

[кг/година] 
А EF E=EF*A 

Метан (СН4) 45 055,250 92.0 4 145 083 100 000 4 045 083 
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Въглероден 

диоксид (СО2) 
45 055,250 185.0 8 335 221,250 100 милиона не 

Амоняк (NH3) 45 055,250 3.2 144 176,800 10 000 134 176,800 

Неметанови 

летливи 

органични 

съединения 

(NMVOC) 

45 055,250 0.04 1 802,210 100 000 не 

 

Информацията за всяко вещество е докладвана в Таблица 1 от Приложение № 1. 

 

4.1.2. Замърсители на водите, за които се докладва по ЕРЕВВ 

 

Смесеният поток отпадъчни води – битово-фекални и дъждовни води се 

заустват в дере приток на река Голяма Камчия. В Таблица 4.1.2. не са представени 

стойностите за 2019 година, на изчислените годишни количества на замърсителите в 

отпадъчните води и съответните емисионни прагове, поради факта, че през годината не е 

имало количества за извършване на изпитванията. 

Таблица 4.1.2  

 

Замърсител 

Използвано 

годишно 

количество вода 

[м³/година] 

Количество 

замърсители 

[кг/година]  

Емисионен 

праг 

[кг/година] 

Надвишаване 

на 

емисионния 

праг 

[кг/година] 

Общ органичен въглерод 249 - 50 000 - 

Кадмий и съединенията 

му (като Cd) (8)  
249 - 5 - 

Цинк и съединенията 

му (като Zn) (8) 
249  - 100 - 

Хром тривалентен 249 - 50 - 

Хром шествалентен  249 - 50 - 

Хром общ 249 - 50 - 

Общ фосфор 249 - 5000 - 

Общ азот  249  - 50 000 - 

Хлориди (като общо Cl) 249 - 2 милиона - 

 

Информацията за всяко вещество е докладвана в Таблица 1 от Приложение № 1. 
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4.2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

 

4.2.1. Емисии от точкови източници   

 

Във връзка с условие 9.1. все още не е завършено изграждането на системата за 

извеждане на образуваните газове от тялото на депото. Към края на 2019 г. същата е в 

процес на изграждане, а именно: в клетка 1.1. – в процес на изграждане 1 газов кладенец, в 

клетка № 2 – в процес на изграждане 3 кладенеца /2 броя в клетка № 2.1. и 1 брой в клетка 

№ 2.2./. В клетка № 3 са изградени основите /баластрени пирамиди и 2 броя габиони/ на 4 

броя кладенци /1 брой в клетка 3.1. и 3 броя в клетка 3.2./. Не е достигнат етап на 

експлоатация, съответстващ на последния работен хоризонт на всяка една от 

функционалните клетки. 

Относно Условие 9.1.2. е изготвена инструкция във връзка с контрола на 

състоянието на газоотвеждащите тръби и измерване на дебита и състава на биогаза. 

Съгласно същата и по проект, газовите кладенци се изграждат без газоотвеждащи дренажни 

и събирателни тръби. Според приетата технология същите следва да се поставят при 

полагане на последния работен хоризонт на всяка клетка. Не е достигната проектната кота 

за полагане на хоризонталните газови тръби и завършващата тръба на газовите кладенци, 

съответно не е възможно събиране и отвеждане на газовете за последващо оползотворяване 

или изгаряне във факел. В тази връзка към момента се провеждат измервания на дебита и 

състава на биогаза от самите кладенци /измерване се извършва на 4 броя газови кладенци, 

които са в процес на изграждане/. 

По условие 9.2. е изготвена инструкция. Същата може да бъде приложима едва след 

като е завършено изграждането на газоотвеждащата система. Преди полагане на 

газоотвеждащите тръби и изграждане на глинения запечатващ слой емисии се отделят 

неорганизирано от цялата площ на клетките, в които се депонират отпадъци.  

В изпълнение на условие 9.3. се извършва запръстяване на дневния работен участък. 

Не са възниквали предпоставки за предприемане на допълнителни мерки за ограничаване 

разпространението на неприятни миризми. Изготвена е инструкция по условието. 

Във връзка с условие 9.5. през 2019 г. е проведено измерване на 4 броя газови 

кладенци (с условни номера № 5,6,7 и 8), които са в процес на изграждане /ГК № 6 в клетка 

2.2., ГК № 5 и 7 в клетка 2.1., ГК № 8 в клетка 1.1./. Резултатите от извършените 

измервания се съхраняват при еколога. 

 

  4.2.2. Неорганизирани емисии 

 

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните 

емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. 

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на 

мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Неорганизираните емисии от площадките, върху които са складирани земни маси и 

чакъл са незначителни. 
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Поради своята структура и способност да задържат влагата, те се превръщат в 

източник на неорганизирани емисии на прах при по-продължително засушаване и силен 

вятър.  

В тази връзка периодично се извършва овлажняване на всички източници на емисии 

на прах на площадката. 

Емисиите от двигателите с вътрешно горене на сметоизвозващите автомобили, също 

са незначителни, като замърсяването на атмосферния въздух от сметоизвозващите 

автомобили е в зависимост от интензивността, с която се извозват отпадъците от 

населените места. 

 

4.2.3. Интензивно миришещи вещества 

 

С цел избягване разпространението на силно миришещи вещества в атмосферния 

въздух, депонираните и уплътнени отпадъци, ежедневно се запръстяват, а след окончателно 

завършване на работния хоризонт се прави цялостно запръстяване, съгласно технологията 

на депониране. 

Към момента на експлоатация на Клетка №1 и Клетка №2 не са регистрирани 

оплаквания от населението в близост до депото. 

Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително 

употребата на дезодориращи средства). 

 

4.2.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух 

 

Атмосферният въздух в района на депото за неопасни отпадъци се замърсява 

основно с парникови газове и общ суспендиран прах.  

Замърсяването се влияе, както от масовите емисионни  потоци на замърсителите, 

така и от разсейването на вредните вещества, с което се разширяват районите със замърсен 

въздух. 

Мерките за  ограничаване на неорганизираните емисии са насочени към: 

 Намаляване замърсяването на въздуха от отработени газове на автомобили и 

използваната техника. За целта се извършва периодична проверка на техническото 

състояние на използваните машини и транспортни автомобили. 

 Намаляване замърсяването на въздуха от прах се осъществява чрез оросяване с вода 

на всички участъци от площадката, които са източници на такива емисии. 

За да не се допуска наслояване на прах извън границите на производствената площадка, 

ежедневно върху работния участък депонирани отпадъци се нанася слой земна маса. 

 

4.2.5. Собствен мониторинг 

 

През 2019 г. е извършван мониторинг на емисиите на вредни вещества в 

атмосферния въздух от 4 броя газови кладенци със следните географски координати.  
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№ Пункт за мониторинг 
Географски координати 

N E 

1 Газов кладенец № 5 43
о
13’40,1‘‘ 26

о
54’33,7‘‘ 

2 Газов кладенец № 6 43
о
13’39,9‘‘ 26

о
54’37,0‘‘ 

3 Газов кладенец № 7 43
о
13’37,9‘‘ 26

о
54’34,0‘‘ 

4 Газов кладенец № 8 43
о
13’35,5‘‘ 26

о
54’38,8‘‘ 

 

На площадката се документира и съхранява информация за резултатите и мерките за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи 

вещества, генерирани от дейностите на площадката. 

Резултатите от извършените СПИ са документирани и се съхраняват за всеки газов 

кладенец поотделно. Данните от изтеклата календарна година, са докладвани в Таблици 2 

от Приложение 1 на настоящия доклад и са представени в РИОСВ – Шумен.  

Информацията за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на 

ЕРИПЗ се документират и съхраняват от еколога на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци кв. Дивдядово. Емисиите [кг/година] на замърсители във въздуха за 2019 година 

са изчислени съгласно утвърдена методика, като методологията е описана в точка 4.1 от 

настоящия ГДОС. Резултатите са представени в Таблица 1 от Приложение 1.  

 За регистриране на оплаквания и жалби е въведен дневник. Към момента няма 

постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.  

 

4.3.  ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

 

 На територията на Регионално депо за неопасни отпадъци – Дивдядово се формират 

следните потоци отпадъчни води: 

 Битово-фекални отпадъчни води. 

 Производствени води: 

 Инфилтрат от клетката за депониране на отпадъци; 

 Дъждовни води.  

Отвеждането на отпадъчните води, се извършва при спазване на условията в 

Комплексното разрешително.  

 

4.3.1. Битово-фекални отпадъчни води 

 

 На депото се експлоатира и поддържа канализационно пречиствателно съоръжение, 

включващо утаителна шахта, филтрационни траншеи и хлорираща шахта.  

 Работата и контролът на пречиствателното оборудване се осъществява в 

съответствие с изискванията на:  

 Условие 10.1.1.3 – Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности 

на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателното съоръжение. 
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 Условие 10.1.1.4. – Мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение се 

извършва съгласно определените контролирани параметри, честота на мониторинг, 

вид на оборудването за мониторинг.  

 Условие 10.1.1.5.1 – Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствие 

на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното 

съоръжение.  

 Условие 10.1.2.2. – Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на всички 

съоръжения, свързани с дренажната система, ретензионния басейн и помпената 

станция на инфилтрирани води за оросяване на депото.  

 

Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното 

съоръжение се извършват периодично. Оценката на съответствието на контролираните 

параметри   за пречиствателното съоръжение се документира във формуляр.  За отчетната 

2019 година са извършени  и документирани 12 планирани проверки.  

 Смесеният поток отпадъчни води – битово-фекални и дъждовни води се заустват в 

дере (II категория водоприемник).  

 През отчетната 2019 година,  не са констатирани превишения. Не са взети проби, 

поради липса на отпадни води в мониторинговия пункт.  

 

4.3.2. Производствени отпадъчни води 

 

Инфилтратът от клетките за депониране на отпадъци се отвежда и събира 

единствено в ретензионен басейн, откъдето съдържанието им се използва за оборотно 

оросяване тялото на депото. През годината не е установено преливане на инфилтрат. 

Периодично се извършва планирана проверка на дренажната система за инфилтрат и 

всички съоръжения към оросителната система на депонираните отпадъци. Резултатите от 

извършената проверка се документират във формуляр. 

 

4.3.3. Собствен и контролен мониторинг 

 

 Собственият мониторинг се осъществява по показателите и съгласно 

периодичността, определени в условие 10.1.4.1./ таблица 10.1.4.1. от разрешителното. 

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.  

 Изпълнява се условие 10.1.4.3. относно прилагане на инструкция за оценка на 

съответствието на резултатите от собствения мониторинг на емисиите на вредни и опасни 

вещества в отпадъчни води – битово-фекални и дъждовни води, зауствани в дере, 

установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи 

действия.  

 Изготвен е план за мониторинг на емисиите в отпадъчни води от площадката. 

Планът е изцяло съобразен с условията в комплексното разрешително и е съгласуван с 

РИОСВ – Шумен и ИАОС.  
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 Резултатите от собствения мониторинг и оценката на съответствието на 

показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в таблица 10.1.4.1. 

към условие 10.1.4.1. от разрешителното, се документират във формуляри.  

 В таблица 4.3.3. е отразена оценката на съответствието за 2019 година в 

мониторинговия пункт за повърхностни и атмосферни води ТП -3.  

 

Таблица 4.3.3. Резултати от оценка на съответствието на контролираните показатели с 

определените по КР стойности за ТП-3. 

 

Показател 

Брой на 

извършените 

проверки 

Установени 

несъответствия 

Предприети 

коригиращи 

действия 

Активна реакция 6 - - 

Неразтворени вещества 6 - - 

ХПК 6 - - 

БПК5 6 - - 

Азот амониев 6 - - 

Фосфор 6 - - 

Хлорни йони 6 - - 

Желязо 6 - - 

Кадмий 6 - - 

Феноли 6 - - 

Хром тривалентен 6 - - 

Хром шествалентен 6 - - 

Цинк 6 - - 

Нефтопродукти 6 - - 

 

През годината са извършени 4 броя пробовземания, поради липса на вода не са взети 

водни проби. Извършени са и две контролни измервания от страна на РИОСВ – Шумен, 

като поради липса на вода, проби отново не са взети. 

Общата информация за резултатите от мониторинга и от проверката на РИОСВ – 

Шумен са докладвани в таблица 3.3 от Приложение 1 на ГДОС.  

С цел наблюдение качеството на производствените отпадъчни води, по условие 

10.1.4.1.1.1.  е разработена инструкция за извършване на мониторинг на обема и състава на 

самостоятелен поток инфилтрат, формиран от клетките за депониране на отпадъци и 

мониторинг на метеорологичните данни на депото.  

Пробовземането и анализите на инфилтрат са извършени от акредитирана 

лаборатория. Пробите за извършване на собствен мониторинг се отбират от пробонаборна 

точка – ретензионен басейн за инфилтрат.  

През 2019 година са направени 2 броя анализи на състава на инфилтратните води. 

Данните от изпитванията са отразени в таблици 3.5.1 и 3.5.2 от Приложение 1 на ГДОС. 

Съгласно условие 10.1.4.1.1. за извършване на мониторинг на метеорологичните 

данни на депото е закупена метеостанция OPUS TFA.  
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4.3.4. Такса за разрешено ползване на воден обект 

 

От датата на влизане в сила на настоящото разрешително, се заплаща такса за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни води при спазване на  изискванията на чл. 

194а и 194б от Закона за водите. Таксата се изчислява съгласно разпоредбите на Тарифата 

по чл. 194, ал. 6 от Закона за водите. За отчетната 2019 годината таксата към БДЧР – Варна 

за заустените отпадъчни води е заплатена.  

 

4.3.5. Документиране и докладване 

 

Документират се и се съхраняват резултатите по показателите по Условие 10.3.3. с 

определените такива в Комплексното разрешително.  

 

4.4. Управление на отпадъците.  

 

4.4.1. Приемане на отпадъци за третиране 

 

 През 2019 година на територията на Регионално депо – Шумен са приети за 

третиране 20 вида неопасни отпадъци. 
 

 Годишното количество на приетите за обезвреждане отпадъци е 45 055,250 тона, 

което не превишава определената в условие 11.2.8. от комплексното разрешително 

стойност. Приетите отпадъци от община Шумен са 25 732,789 тона, а от други общини са 

19 322,461 тона.  

Приетото количество земни маси е 5 120,600 т. с код 17 05 06 и 26,060 т. с код 17 01 

07 в общо количество от 5 146,660 тона не надвишава разрешеното количество от 6 000 т. 

съгласно Комплексното разрешително. Приетите отпадъци не се различават по код и 

наименование от посочените в условие 11.2.8.1. от разрешителното и не надвишават 

разрешеното количество.  

 Приемането на отпадъците се осъществява в съответствие с изискванията на 

условията в комплексното разрешително.  

 Съгласно условие 11.2.9. при постъпване на заявка за третиране на отпадъци, се 

сключва двустранен договор между притежателя на отпадъците, Община Шумен и ОП 

„Чистота“. Въз основа на този договор се извършва приемането на заявения по код и 

наименование отпадък. За 2019 година са изградени договорни отношения с 32 юридически 

лица, за 20 вида отпадъци.  

 Преди приемането на отпадъците на Регионалното депо за неопасни отпадъци, 

притежателите на отпадъци предоставят информация от основното им охарактеризиране, в 

това число данни за: произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват; 

състав, свойства и други. Операторът разполага с доклади от основно охарактеризиране на 

отпадъците в съответствие с т. 1.1., Раздел 1, Част I на Приложение 1 от Наредба № 6 от 

27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  
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 Всички отпадъци се приемат на площадката по изискваната с условие 11.2.9.2. 

придружаваща документация, която включва: данни за генераторите на отпадъци 

(включително разрешителни или регистрационни документи за дейности с отпадъци), 

работни листи за класификация на отпадъците, произход на отпадъците и други.  

 При приемане на отпадъците, в съответствие с условие 11.2.9.3. на място се 

извършва входящ контрол, който включва: 

 

 Проверка на придружаващата отпадъците документация; 

 Визуална проверка на отпадъка – преди и след разтоварване; 

 Измерване с електронна везна, регистрация по електронен път на количеството на 

приеманите отпадъци, генериране на кантарна бележка; 

 Отразяване в „Отчетна книга“, оформена по Приложение 3 от Наредба № 1 от 

04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

 

Отпадъците, които са приемани на депото през годината, са образувани редовно от 

един и същ процес, поради което изискването по условие 11.2.9.4. за предоставяне на 

информация от основно охарактеризиране при всяка доставка, не е имало случай на 

прилагане.  

 За приеманите на депото отпадъци цялата необходима информация от основно 

охарактеризиране е известна и надлежно обоснована. Налични са 32 броя становища от 

страна на РИОСВ – Шумен за 20 вида отпадъци.  

На депото се приемат само отпадъци, които отговарят  на критериите за приемане на 

отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел III от Наредба № 6 от 27.08.2013 

г. и Част I, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата наредба.  

През 2019 година всички битови отпадъци от населените места в област Шумен са 

третирани чрез сепариране и на депото са обезвреждани само отпадъци, неподлежащи на 

оползотворяване, освен генерираните от кампанията „Да изчистим България“ смесени 

битови отпадъци от общините в област Шумен, община Шумен и община Търговище. 

  

4.4.2. Предварително съхраняване на отпадъците 

 

През отчетната 2019 година не се извърши предварително съхраняване на отпадъци 

със следния код и наименование: 

13 02 05* - нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална 

основа;  

20 01 21*- луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 

 Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното 

съхраняване на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за 

констатираните несъответствия и  за предприемане на коригиращи действия.  

 Извършени са два броя проверки за предварително съхранение на отпадъци на 

Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, гр. Шумен. За отчетния период са 

образувани 0,410т. отпадък с код 13 01 10* и 0,085т. отпадък с код 16 06 01*, 
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предварително съхранявани до предаването им на притежаващи разрешение по чл. 67 от 

ЗУО фирми, с които ОП „Чистота“ има сключен писмен договор.   

Няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия.  Резултатите са 

документирани в съответните формуляри, които се съхраняват при еколога на депото.  

 

4.4.3. Транспортиране на отпадъците 

 

Упоменатите по-горе отпадъци са транспортирани от фирми, с които имаме 

сключени писмени договори.  

 

4.4.4. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци 

 

За отчетния период образуваните отпадъци от дейността на инсталацията са 

предавани за оползотворяване или рециклиране. Така през 2019г. цялото количество, 

образуван и съхранен отпадък е предаден за оползотворяване или рециклиране. За 

предаването на количествата са изготвени транспортни документи. 

На територията на площадката е извършено оползотворяване на отпадъци с кодове и 

количество, съответстващи на посочените в условие 11.5.2. от комплексното разрешително.  

Информация за видовете оползотворени отпадъци е представена в Таблица 5. от 

Приложение 1. 

 

4.4.5. Обезвреждане на отпадъците 

 

 През 2019 година на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, 

Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар, е 

извършвана дейност по обезвреждане  с код D 5 (специално проектирани депа) на 20 вида 

неопасни отпадъци, отговарящи по код, наименование и количество на посочените в 

условие 11.6.2. от разрешителното. 

 До настоящия момент на площадката не са депонирани опасни отпадъци съдържащи 

азбест.  

 Изпълняват се изискванията, определени с условие 11.6.3.3. През годината не е 

допуснато обезвреждане на течни, експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими 

или запалими, инфекциозни, излезли от употреба гуми и други отпадъци, които не 

удовлетворяват нормативните критерии за депа за неопасни отпадъци.  

 В Таблица 4 от Приложение 1 са докладвани данните за видовете депонирани 

отпадъци.  

 „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики 

Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар“ – кв. Дивдядово се 

експлоатира при спазване изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

 Депонирането на отпадъци се осъществява по определена технология, съобразно 

установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация 

на депото. Ежедневно след разстилане и уплътняване, отпадъците се запръстяват.  
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4.4.6. Контрол и измерване на отпадъците 

 Постъпващите за обезвреждане отпадъци се измерват с автоматична везна и 

количествата им се регистрират по електронен път.  

 Във връзка с изискването на условие 11.7.5. за ежегодни наблюдения на състоянието 

на тялото на депото (топография на депото), през 2019 година е извършено геодезическо 

заснемане с отчитане вертикалните и хоризонтални изменения.  

 Депото за неопасни отпадъци – кв. Дивдядово заема площ от 91 830 m
2
 и е с 

вместимост 905 365 тона. Запълването на обема е започнато от най-ниската му част. 

Натрупването на отпадъци се извършва на клетки – дневни работни участъци с височина 

1m уплътнени отпадъци и 0,20 m покривен земен слой.  

 Инсталацията е в експлоатация от 2006 година. Оставащият свободен обем е около 

241 047 m
3
.  

 

4.4.7. Анализ на отпадъците 

 

 На площадката не са генерирани отпадъци, които имат огледален код, съгласно 

Приложение  № 1 на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Поради 

това, изискването за извършване анализи на образуваните отпадъци e неприложимо.  

 От дейността на депото не се образуват отпадъци, предназначени за обезвреждане 

чрез депониране и за такива отпадъци не е извършвано основно охарактеризиране. 

 През годината не е правено изпитване за установяване на съответствието на 

получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, т.к. съгласно 

представената документация от основно охарактеризиране, за отпадъците, които са 

депонирани на регионално депо – кв. Дивдядово, не се изисква изпитване за определяне 

поведението им при излужване. 

 

4.4.8. Документиране и докладване    

 

 Всички дейности по управление на отпадъците са документирани и докладвани от 

ОП „Чистота“, съгласно сроковете и образците на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда 

за водене на публични регистри.  

 На площадката на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – кв. Дивдядово се водят 

отчетни книги за отпадъци, заверени от РИОСВ – гр. Шумен.  

 За 2019 година са изготвени и представени в ИАОС и Община Шумен следните 

документи: 

 

 Годишен отчет за депониране на отпадъци – по Приложение № 31 от Наредба № 

1/04.06.2014 г.; 

 Годишен отчет за образувани опасни отпадъци – по Приложение № 9 от Наредба № 

1/04.06.2014 г. 

 Годишен отчет за събиране и транспортиране на битови и строителни отпадъци – по 

Приложение № 11 от Наредба № 1/04.06.2014 г. 

 



 
 

 
ГДОС за 2019 година по КР на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, 

Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар“ 

 22 

 

Информацията от основно охарактеризиране, се съхранява от еколога на ОП 

„Чистота“. При поискване, същите се предоставят на компетентните органи.  

Всички измервани/изчислявани количества на отпадъците са документирани. 

Годишното количество на депонираните през 2019 година отпадъци е 45 055,250 тона. 

Данните, по видове отпадъци, са представени по-долу в таблица 4.4.8.1.  

 

Таблица 4.4.8.1. Количеството на отпадъците, приети и депонирани на площадката 

№ по 

ред 

Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка 

Количество 

отпадъци 

/тон/ 

1 02 02 03 Материали негодни за консумация или употреба 52,760 

2 02 03 04 Материали негодни за консумация или преработване 62,950 

3 02 05 99 Отпадъци, неупоменати другаде  15,480 

4 03 03 99 Отпадъци, неупоменати другаде 616,240 

5 07 01 12 
Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 

образуване, различни от упоменатите в 07 01 11 
203 960 

6 08 02 01 Отпадъчни покривни прахове  40,980 

7 12 01 05 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси 0,760 

8 15 02 03 
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, 

различни от упоменатите 15 02 02 
 146,400 

9 17 06 04 
Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 

01 и 17 06 03 
 3,420 

10 18 01 04 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на 

специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 

(например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло 

за еднократна употреба, памперси) 

23,260 

11 19 08 05 
 Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени 

места 
 7,560 

12 19 12 12 
Други отпадъци от механично третиране на отпадъци, 

различи от 19 12 11 
 40 213,840 

13 20 01 08 
Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за 

обществено хранене 
74,760 

14 20 01 11 Текстилни материали  71,540 

15 20 01 99 Други фракции неупоменати другаде  731,250 

16 20 02 01  Биоразградими отпадъци 927,400 

17 20 03 01 Смесени битови отпадъци  117,600 

18 20 03 03 Отпадъци от почистване на улици  863,980 

19 20 03 07 Обемни отпадъци 148,710 

20 20 03 99 Битови отпадъци неупоменати другаде  732,400 

Общо 45 055,250 
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 За отчетния период на депото не са постъпвали за третиране отпадъци, различни по 

вид от посочените в Условия 11.2.8. и 11.2.8.1. Приетите за депониране отпадъци са общо 

45 055,250 тона при допустимо количество 45 260 тона. Общото количество на приетите за 

оползотворяване отпадъци е 5146,660 тона и не превишава разрешеното по комплексно 

разрешително, което е 6 000 тона. Налични са договори и документи за всички приети 

отпадъци. Анализи на отпадъци не са правени т.к. на площадката не са приемани отпадъци, 

подлежащи на изпитване за определяне поведението им при излужване.  

 През 2019 година не е извършвано предаване на отпадъци за оползотворяване. 

Количествата и вида на отпадъците, оползотворени на площадката отговарят на посочените 

условия в разрешителното. Използвани са за запръстяване при депониране.  

 Не са депонирани отпадъци, съдържащи азбест, чието количество съгласно Условие 

11.6.2.1. не трябва да е по голямо от 1 500 тона/годишно.  

 Резултатите от наблюденията на състоянието на тялото на Регионално депо – Шумен 

са документирани. Изготвена е схема на тялото на депото с подробните точки в 

хоризонтално и вертикално отношение. Релефът (достигнатите коти на натрупване на 

отпадъците) е изработен чрез хоризонтали  и точки с надморски височини. Геодезическото 

заснемане на обекта е извършено с двучестотен GPS приемник „Leica Viva 08 Net“  в RTK 

режим.  

 Данните от мониторинга за 2019 година са отразени в Таблица 4.4.8.2. 

 

Таблица 4.4.8.2. Състояние на тялото на Регионално депо – Шумен 

№  

по ред 
ПОКАЗАТЕЛИ МЕРНА ЕДИНИЦА СТОЙНОСТ 

1 СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОТПАДЪЧНОТО ТЯЛО 

1.1. Площ, заета от отпадъци дка 45,500  

1.2. Обем на отпадъците м
3
 41 169 

1.3. Състав на отпадъците вид БО и ПО 

1.4. Технология на депониране 

Разстилане на пластове и уплътняване на 

отпадъците, запръстяване с почвен слой. 

Като част от технологията на 

депониране на неопасни отпадъци за 

всички етапи на запълване на клетките е 

и овлажняването им с инфилтрат от 

ретензионния басейн. По този начин се 

намалява запрашеността и се ускоряват 

гнилостните процеси в тялото на депото. 

1.5. 
Продължителност на 

експлоатация 
години 

14 

В експлоатация от 

2006 година 

1.6. Свободен капацитет на депото  
т 236 221 

м
3
 241 047 

2 
ПОВЕДЕНИЕ (СЛЯГАНЕ) НА 

ПОВЪРХНОСТТА НА ТЯЛОТО 

Незначителни слягания поради 

протичащите с отпадъците естествени 

биохимични процеси.  
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 Всяка информация, чието документиране се изисква с Условие № 11. „Управление 

на отпадъците“, се съхранява от еколога на ОП „Чистота“ и при поискване се предоставя на 

компетентните органи.  

 Съгласно член 5, параграф 1 от Регламент № 166/2006 г. относно създаването на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, операторите докладват 

преноса извън площадката за всякакви операции по оползотворяване или обезвреждане на:  

- опасни отпадъци (ОО) надвишаващи 2 тона на година; 

- неопасни отпадъци (не-ОО) надвишаващи 2 000 тона на година.  

Извън границите на депото не е имало случаи на движение на отпадъци, предназначени 

за оползотворяване или обезвреждане.  

 

4.5. Шум  

 

4.5.1.Емисии 

 

 Дейностите, извършвани на производствената площадка на Регионално депо – кв. 

Дивдядово, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда 

над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, определени с условие 12.1.1. от 

Комплексно разрешително № 349-Н0/2008, актуализирано с решение № 349-Н0-И0-А1/2015 

година, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

 Дневно ниво – 70 dB (A); 

 Вечерно ниво – 70 dB (A); 

 Нощно ниво – 70 dB (A). 

В мястото на въздействие (най-близко разположените спрямо промишления 

източник точки, в урбанизираните територии и извън тях):  

 Дневно ниво – 55 dB (A); 

 Вечерно ниво – 50 dB (A); 

 Нощно ниво – 45 dB (A). 

 

4.5.2. Контрол и измерване 

 

 Съгласно условие 12.2.1. Собствените периодични измервания на общата звукова 

мощност и еквивалентните нива на шум се извършва един път в рамките на две 

последователни календарни години.  В изпълнение на условие 12.2.1. от комплексното 

разрешително, през 2018 година, на „Регионалното депо за неопасни отпадъци“ е 

извършено наблюдение на следните показатели: 

 обща звукова мощност на площадката; 

 еквивалентни нива на шум в определените точки по границата на площадката; 

 еквивалентни места на шум в мястото на въздействие.  

Измерванията са направени от акредитирана лаборатория – „Еко Консулт 
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Инженеринг“ ООД, гр. Бургас. Наблюденията са проведени при спазване на изискванията 

на Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на 

шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и 

предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в 

съответствие „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната 

среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 

въздействие“.  

Мониторингът на шумовите емисии от площадката се извършва съгласно 

разработена по Условие 12.2.3. инструкция. С инструкцията се определя реда за 

провеждане на собствените измервания, документиране и докладване на резултатите.  

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените 

еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на 

въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  

   

4.5.3. Документиране и докладване 

 

Изпълняват се изискванията на Условие 12.3.1. от Комплексното разрешително. 

Резултатите от наблюдението на определените показатели се документират и се представят 

в РИОСВ под формата на доклад по реда на чл. 30 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. 

Оценката на съответствието на установените нива на шум по границите на 

производствената площадка и в мястото на въздействие с разширените такива, се отразяват 

във формуляр.  

Всички протоколи, формуляри и доклади от собствения мониторинг се съхраняват от 

еколога на ОП „Чистота“ и при поискване се предоставят на компетентните органи. 

Обобщената информация от извършените през 2018 година наблюдения е 

докладвана в настоящия ГДОС, както и в Таблица 6 от Приложение 1. Отклонения от 

поставените в разрешителното максимално допустими нива, не са установени.  

Собствения мониторинг на шум е извършен през 2018 година. Предвид 

периодичността, определена с Условие 12.2.1. от комплексно разрешително (веднъж на две 

години), мониторинг на шум следва да бъде проведен през 2020 година.  

Данните от проведения собствен мониторинг са отразени в протоколи, съгласно 

изискванията на чл. 19 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. Копия на протокол за проведени 

собствени измервания, протокол от изпитване и скица на обекта с разположение на 

пунктовете за измерване, са представени в Приложение 2 от настоящия доклад.  

Регионално депо – Шумен е с едносменен режим на работа, поради което вечерно и 

нощно ниво на шум не са докладвани.  

Основните източници на шум в границите на обекта са автотранспортни средства и 

тежка механизация, използвани за обслужване на депото и за извозване на отпадъци: 

 булдозер – 1 брой; 

 компактор – 1 брой; 

 челен товарач – 1 брой;  

 самосвал – 1 брой. 
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Жалби и/или оплаквания от живущите в района около площадката не са постъпвали.  

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

4.6.1. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

 За отчетния период няма данни за инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко 

въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в почвите и 

подземните води.  

Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, който 

могат да замърсят почвата/ подземните води и за третиране на образуваните отпадъци. До 

настоящия момент не е имало случай на прилагане. 

През отчетния период не е имало течове от резервоари, варели и оборудване. 

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 

предприемане на коригиращи действия.   

 

4.6.2. Мониторинг на подземни води 

 

 Собственият мониторинг на подземните води се провежда по показателите и с 

периодичността, определени с Таблица 13.8.1. и Условие 13.8.1. от комплексното 

разрешително. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория - 

„Еко Консулт Инженеринг“ гр. Бургас. 

 За наблюдение на състоянието на подземните води са определени три 

мониторингови пункта на пробовземане със следните координати:  

 

№ Пункт за мониторинг 
Географски координати 

N E 

1 
Контролен кладенец за подземни 

води № 1 (фонов) 
43

о
13’42,6‘‘ 26

о
54’41,7‘‘ 

2 
Контролен кладенец за подземни 

води № 2 
43

о
13’41,7‘‘ 26

о
54’29,3‘‘ 

3 
Контролен кладенец за подземни 

води № 3 
43

о
13’35,5‘‘ 26

о
54’31,4‘‘ 

 

 Резултатите от собствените наблюдения за състоянието на подземните води се 

документират и съхраняват от еколога на ОП „Чистота“.  

 Информация с данните от мониторинга, извършен през 2019 година, е докладвана в 

Таблица 7 от Приложение 1.  

През отчетния период са констатирани превишения по следните показатели: За 

първо шестмесечие на 2019 година за контролен кладенец № 1 има констатирани 

превишения по показател амониеви йони, хлориди и сулфати; за контролен кладенец № 2 са 

констатирани превишения по показатели амониеви йони, хлориди, сулфати и фосфати; за 

контролен кладенец № 3 има констатирани превишения по показатели амониеви йони и 

сулфати. Превишението по показателите амониеви йони, хлориди, сулфати и фосфати в 
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подземни води за първо шестмесечие на 2019 година се дължи на общото лошо химично 

състояние на подземните води в Черноморски район.  

От проведения собствен мониторинг за второ шестмесечие на 2019 година има 

констатирани превишения  в контролен кладенец № 1 по показатели хлориди и сулфати; 

контролен кладенец № 2 по показатели хлориди, сулфати, нитрити и фосфати; контролен 

кладенец № 3 по показатели амониеви йони,  нитрити и сулфати.  

Протоколите от собствен мониторинг на подземни води за първо шестмесечие на 

2019г. са предоставени в БДЧР Варна с писмо с вх. № 53-00-66/06.08.2019 г.; за второ 

шестмесечие на 2019 година са предоставени в БДЧР – Варна с писмо с вх. № 53-00-

66(А2)/15.11.2019г.  

В съседство до регионалното депо се намира военното стрелбище, което се използва 

много активно като се провеждат целодневни и нощни учебни стрелби. Провеждането на 

стрелби може да бъде източник на замърсяване с фосфати, нитрати и амониеви йони.  

4.6.3.Мониторинг на почви 

 

 Собственият мониторинг на почви се провежда по показателите, посочени в Таблица 

13.9. от комплексното разрешително. Пробовземането и анализите се извършват от 

акредитирана лаборатория.  

 Определена е една точка за контрол на състоянието на почвите със следните 

географски координати:  

 

№ Пункт за мониторинг 
Географски координати 

N E 

1 Точка за мониторинг на почви ТПП-1 43
о
13’31,6‘‘ 26

о
54’33,2‘‘ 

 

 Собственият мониторинг на почви се извършва веднъж годишно, поради което е 

извършен един брой анализ на почви. Няма установени несъответствия и не са предприети 

коригиращи действия.  Протоколът от изпитване на почви през 2019 година е предоставен 

на РИОСВ – град Шумен с вх. № ОА-2960/ 17.09.2019 г. Резултатите от наблюденията за 

2019 година са документирани и докладвани в Таблица 8. от Приложение 1. на настоящия 

доклад.  

През изтеклата година не се е налагало предприемане на допълнителни мерки за 

опазване на почвите. 

 

4.6.4. Предотвратяване и действия при аварии 

 

Съгласно условия 14.1. е разработен формуляр за оценка за приложимостта на 

изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС към инсталациите/съоръженията на 

площадката. 

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване 

на организационни и технически промени. През 2019 г. на територията на регионалното 
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депо не са възникнали аварийни ситуации. Въведен е формуляр за регистриране на 

авариите.  

 

4.6.5. Преходни и анормални режими на работа 

 

Прилага се инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения за 

битово-фекални отпадъчни води. 

Депото е въведено в експлоатация през 2006 г. и не са предприемани действия по 

неговото спиране. През 2019  г. не е имало преходни и анормални режими на работа на 

инсталацията. 

 

 

 

 

 

 

Регионалното депо за неопасни отпадъци няма такава програма по КР, защото е 

изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда. 

 

 

 

 

 

През 2019 година няма прекратяване на работата на инсталацията или на част от нея. 

В настоящия момент не се предвижда прекратяване на дейностите или части от 

оборудването на площадката на депото.  

При необходимост от закриване на инсталацията или временно преустановяване 

работата на части от нея, в РИОСВ ще бъде представен подробен план, съгласно Условие 

№ 16 от Комплексното разрешително.  

 

 

 

 

 

 7.1.  Аварии   

 

През изминалата година на територията на Регионално депо – Шумен не са 

възникнали аварийни ситуации, поради това в Таблица 9 от Приложение 1 няма докладвана 

информация. Въведен е формуляр за регистриране на авариите.  

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР. 

През  отчетната година не са постъпвали оплаквания за неприятни емисии на 

миризми и на шум, както и за замърсяване на водите и въздуха от депото. Няма налична 

информация за докладване в Таблица 10 от Приложение 1.  

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР /ИППСУКР/ 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Удостоверявам достоверността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено 

Комплексното разрешително № 349-Н0/2008 г., актуализирано с решение № 349-Н0-И0-А1/  

2015 г. на  Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики 

Преслав, Каолиново, Хитрино, Каспичан, Венец, Нови пазар с оператор ОП „Чистота“ гр. 

Шумен. 

Не възразявам срещу представянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 

копия от този доклад на трети лица. 

Общинско предприятие „Чистота“ е в структурата на община Шумен и съгласно 

Заповед № РД-25-1562/22.07.2016г. изпълнява задълженията на оператор и съгласно 

условие 3.4.2. отговаря за изпълнението на условията в комплексното разрешително.  

 

 

 

 

Подпис:………………..                                                                                    Дата: 19.03.2020 г. 

 

 ЕВГЕНИЙ ЦАНКОВ 

Директор на ОП „Чистота“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 
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Т А Б Л И Ц И 
 

 

Таблици 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

Таблица 1.1. Замърсители в атмосферния въздух 

 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове  (колона 1) Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг на 

производство, 

обработка 

или употреба 

(колона 3) 

Във въздух 

(колона 1 а) 

Във води 

(колона 1 б) 

В почва 

(колона 1с) 

Кг/година Кг/година Кг/година Кг/година Кг/година 

1# 74-82-8 Метан (СН4) 4 045 083 с/ 
    

2# 124-38-9 

Въглероден 

диоксид 

(СО2) 

(8 335 221,250 с/) 
    

3# 7664-41-7 
Амоняк 

(NH3) 
134 176,800 с/ 

    

4#   

ЛОС без 

метан 

(NMVOC) 

(1 802,210 с/) 
    

 
# - Замърсител, еднакъв и за EPEBB, и за PRTR 

с/ - Стойността на емисията е определена, чрез изчисление 

 

От таблицата заключаваме, че за 2019 година има изпускания на замърсители над 

праговете по ЕРИПЗ за метан и амоняк, като дифузни емисии от тялото на депото.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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 Таблица 1.2. Замърсители във води 

 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ 

(колона 2) 

Праг на 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1б) 

В почва 

(колона 1с) 

Кг/година Кг/година Кг/година Кг/година Кг/година 

12#   Общ азот   7.23 с/       

13#   Общ фосфор   1.62 с/       

18#   
Кадмий и 

съединенията му 
  0.0003 с/       

19# 7440-47-3 

Хром и 

съединенията му 

(като Cr) 

  0.016 с/       

24# 7440-66-6 

Цинк и 

съединенията му 

(като Zn) 

  0.028 с/       

76#   
Общ органичен 

въглерод 
  15.32 с/       

79#   
Хлор (като общ 

Cl) 
  20.01 с/       

 

От таблицата заключаваме, че за 2019 година няма изпускания на замърсители над  

праговете по ЕРИПЗ. 

 

Таблици 2 – Емисии в атмосферния въздух 

 

Таблици 2.1. Газов кладенец № 5  

 

Таблица 2.1.1. Месец януари 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0038/04.02.2019 г. 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 
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 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 9756,0 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 7071,4 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,70 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.1.2. Месец февруари 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0162/27.02.2019 г. 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 9886,9 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 6571,41 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,73 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.1.3. Месец март 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0400/09.04.2019 г. 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 10345,2 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 6952,4 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,63 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 
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* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.1.4. Месец април 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0525/24.04.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 10672,6 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 7595,2 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,70 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.1.5. Месец май 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0717/27.05.2019г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 10738,1 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 6595,2 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,50 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.1.6. Месец юни 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0852/12.06.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 11327,4 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 6666,7 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,57 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.1.7. Месец юли 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1172/23.07.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 12702,4 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 7547,6 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,43 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.1.8. Месец август 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1398/23.08.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 11327,4 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 7571,4 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,50 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 
* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.1.9. Месец септември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1567/25.09.2019г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 14142,9 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 8119,1 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,40 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 
* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.1.10. Месец октомври 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1979/28.11.2019г. 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 13357,1 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 8238,1 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,47 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 
* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.1.11. Месец ноември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 2129/02.01.2020 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 14273,8 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 8476,2 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,33 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.1.12. Месец декември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 2386/20.01.2020 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 42821,4 ежемесечно - 
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CH4 mg/m
3
 - - 12500,0 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 19,10 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблици 2.2. Газов кладенец № 6  
 

Таблица 2.2.1. Месец януари 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0039/04.02.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 35684,5 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 13452,4 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 18,03 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.2.2. Месец февруари 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0163/27.02.2019г. 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 38565,5 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 13333,3 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 18,37 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.2.3. Месец март 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0402/09.04.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - < 2357,1* ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 2761,9 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,30 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.2.4. Месец април 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0526/24.04.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 40136,9 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 14309,5 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 18,37 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.2.5. Месец май 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0718/28.05.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 46750,0 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 13523,8 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 18,67 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.2.6. Месец юни 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0853/12.06.2019г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 44261,9 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 14261,9 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 18,63 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.2.7. Месец юли 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1173/23.07.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 43345,2 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 13928,6 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 19,0 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.2.8. Месец август 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1399/23.08.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 42625,0 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 13000,0 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 19,33 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.2.9. Месец септември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1568/25.09.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 45047,6 ежемесечно - 
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CH4 mg/m
3
 - - 13381,0 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 19,23 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.2.10. Месец октомври 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1980/28.11.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 46684,5 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 14119,1 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 19,23 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.2.11. Месец ноември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 2130/02.01.2020 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 44458,3 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 13214,3 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 19,00 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.2.12. Месец декември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 2386/20.01.2020 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 42821,4 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 12500,0 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 19,10 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблици 2.3. Газов кладенец № 7  
 

Таблица 2.3.1. Месец януари 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0040/04.02.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 2684,5 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 2904,8 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,30 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.3.2. Месец февруари 2019година 

 

 Протокол от изпитване № 0164/27.02.2019г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 2815,5 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 2809,5 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,37 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.3.3. Месец март 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0402/09.04.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 3142,9 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 2928,6 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,30 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.3.4. Месец април 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0527/24.04.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 2881,0 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 3071,4 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,20 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

 

Таблица 2.3.5. Месец май 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0719/28.05.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 3666,7 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 2976,2 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,40 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.3.6. Месец юни 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0854/12.06.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 4583,3 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 3190,5 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,13 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.3.7. Месец юли 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1174/23.07.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 3601,2 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 3000,0 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,13 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.3.8. Месец август 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1400/23.08.2019 г. 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 3601,2 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 2833,3 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,17 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.3.9. Месец септември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1569/25.09.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 4321,4 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 2881,0 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,10 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.3.10. Месец октомври 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1981/28.11.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 5369,0 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 3547,6 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,03 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.3.11. Месец ноември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 2131/02.01.2020 г. 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 6482,1 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 4095,2 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 19,87 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.3.12. Месец декември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 2387/20.01.2020 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 6482,1 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 4095,2 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 19,87 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблици 2.4. Газов кладенец № 8  
 

Таблица 2.4.1. Месец януари 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0041/04.02.2019г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 3797,6 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 285,7 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,10 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.4.2. Месец февруари 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0165/27.02.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 4190,5 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - < 500* ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,10 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

 

 

Таблица 2.4.3. Месец март 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0403/09.04.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 3208,3 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - < 500,0* ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,03 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.4.4. Месец април 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0528/24.04.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 3263,1 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - < 500,0* ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,30 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.4.5. Месец май 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 0720/28.05.2019г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 3732,1 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 738,1 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,00 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.4.6. Месец юни 2019 година 

 

Протокол от изпитване № 0855/12.06.2019г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - < 4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 4125,0 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 1000,0 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,03 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - < 0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.4.7. Месец юли 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1175/23.07.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 4321,4 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 1071,4 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,00 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.4.8. Месец август 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1401/23.08.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 4386,9 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 785,7 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,13 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.4.9. Месец септември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1570/25.09.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 4845,2 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 1000,0 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,03 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.4.10. Месец октомври 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 1982/28.11.2019 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 6154,8 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 1642,9 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,13 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблица 2.4.11. Месец ноември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 2132/02.01.2020г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 7333,3 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 2047,6 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,10 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 
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Таблица 2.4.12. Месец декември 2019 година 

 

 Протокол от изпитване № 2388/20.01.2020 г.  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 H2S mg/m
3
 - - <4,97* ежемесечно - 

 CO2 mg/m
3
 - - 7529,8 ежемесечно - 

CH4 mg/m
3
 - - 2142,9 ежемесечно - 

 О2 об.% - - 20,27 ежемесечно - 

Н2 mg/m
3
 - - <0,75* ежемесечно - 

 

* Граница на количествено определяне 

 

Таблици 3. Емисии в отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-

фекални и/или дъждовни/ във водни обекти/канализация 

 

Таблица 3.1. Дебит на отпадъчните води  
  

Показател Резултат 
НДЕ, съгласно  

КР 
Съответствие 

Qср. ден - 8.553 m³/d Да 

Qмакс.час - 2.080 m³/h Да 

Qср.год. - 3120 m³/y Да 

 

 

Таблици 3.2. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални) във водни 

обекти/канализация за 2019 г. от извършен собствен мониторинг:  Не са попълнени, 

поради отсъствие на водно количество в пункта за пробовземане. 

  

Таблица 3.2.1. Собствен мониторинг на отпадъчни води за първо тримесечие на 

2019 година  

 

№ по 

ред 
Параметър Единица 

НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 
Съответствие 

1 рH - 6,0 – 8,5 -  
Веднъж на 

тримесечие 
- 
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2 
Неразтворени 

вещества 
mg/dm

-
³ 50 -  

Веднъж на 

тримесечие 
- 

3 ХПК mg/dm
-
³ 70 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

4 БПК5 mg/dm
-
³ 15 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

5 Азот амониев mg/dm
-
³ 2,0 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

6 Общ фосфор mg/dm
-
³ 2,0 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

7 Хлориди mg/dm
-
³ 300 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

8 Желязо mg/dm
-
³ 1,5 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

9 Кадмий mg/dm
-
³ 0,01 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

10 Феноли mg/dm
-
³ 0,05 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

11 
Хром 

(тривалентен) 
mg/dm

-
³ 0,05 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

12 
Хром 

(шествалентен) 
mg/dm

-
³ 0,5 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

13 Цинк mg/dm
-
³ 5 - 

Веднъж на 

тримесечие 
- 

14 Нефтопродукти mg/l 0,3 - 
Веднъж на 

тримесечие 
- 

 

*  -  под границата на количествено определяне на метода 

 

Таблица 3.3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални) във водни 

обекти/канализация, по протоколи на РИОСВ гр. Шумен – в точката за мониторинг 

няма вода, поради което не са взети водни проби – Констативен протокол № ПС-09 от 

27.02.2019г. и № АН – 46 от 11.09.2019г.  

 

№ по 

ред 
Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

1 PH - 6,0 – 8,5 - 
Контролно 

изследване 
- 
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2 
Неразтворени 

вещества 
mg/dm

-
³ 50 - 

Контролно 

изследване 
- 

3 ХПК mg/dm
-
³ 70 - 

Контролно 

изследване 
- 

4 БПК5 mg/dm
-
³ 15 - 

Контролно 

изследване 
- 

5 Азот амониев mg/dm
-
³ 2,0 - 

Контролно 

изследване 
- 

6 Общ фосфор mg/dm
-
³ 2,0 - 

Контролно 

изследване 
- 

7 Хлориди mg/dm
-
³ 300 - 

Контролно 

изследване 
- 

8 Желязо mg/dm
-
³ 1,5 - 

Контролно 

изследване 
- 

9 Кадмий mg/dm
-
³ 0,01 - 

Контролно 

изследване 
- 

10 Феноли mg/dm
-
³ 0,05 - 

Контролно 

изследване 
- 

11 
Хром 

(шествалентен) 
mg/dm

-
³ 0,05 - 

Контролно 

изследване 
- 

12 
Хром 

(тривалентен) 
mg/dm

-
³ 0,5 - 

Контролно 

изследване 
- 

13 Цинк mg/dm
-
³ 5 - 

Контролно 

изследване 
- 

14 Нефтопродукти mg/l 0,3 - 
Контролно 

изследване 
- 

 
*  -  под границата на количествено определяне на метода 

 

Таблица 3.4. обем на инфилтрата 

 

№ 

по 

ред 

Параметър Единица 
Измерена 

стойност 

Дата на 

измерване 
Съответствие 

1 
Обем на 

инфилтрата 
m  1,80  31.01.2019 г. - 

2 
Обем на 

инфилтрата 
m 1,70  28.02.2019 г.   - 
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3 
Обем на 

инфилтрата 
m  1,80  29.03.20189г. - 

4 
Обем на 

инфилтрата 
m  1,70  30.04.2019 г. - 

5 
Обем на 

инфилтрата 
m  1,70  31.05.2019 г. - 

6 
Обем на 

инфилтрата 
m  1,70 28.06.2019 г.  - 

7 
Обем на 

инфилтрата 
m 1,80   31.07.2019 г.   - 

8 
Обем на 

инфилтрата 
m  2,00  30.08.2019 г.  - 

9 
Обем на 

инфилтрата 
m  2,00 30.09.2019 г.  - 

10 
Обем на 

инфилтрата 
m  2,00  31.10.2019 г. - 

11 
Обем на 

инфилтрата 
m  1,80  29.11.2019 г. - 

12 
Обем на 

инфилтрата 
m  2,00 31.12.2019 г.  - 

 

Таблици 3.5. Емисии в отпадъчни води /инфилтрат/ 

 

Таблица 3.5.1. Емисии в отпадъчни води /инфилтрат/ за първо шестмесечие на 

2019 година  

 

№ по 

ред 

Наименование на 

показателя 

Единица на 

величината 

Резултати 

от 

изпитването 

1 рН - 7,96 

2 
Неразтворени 

вещества 
mg/dm³ 53 

3 Органичен въглерод mg/dm³ 601 

4 Хлориди mg/dm³ 3051 

5 Сулфати mg/dm³ 1112 

6 Азот амониев mg/dm³ 124 

7 Фосфати mg/dm³ 26 

8 Флуориди mg/dm³ < 0,1* 

9 Феноли mg/dm³ 3,0 
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10 Желязо mg/dm³ 3,891 

11 Кадмий mg/dm³ 0,0021 

12 Никел mg/dm³ 0,1894 

13 Олово mg/dm³ 0,0137 

14 Мед mg/dm³ 0,3914 

15 Селен mg/dm³ 0,0508 

16 Хром mg/dm³ 0,4233 

17 Цинк mg/dm³ 0,4088 

18 Живак mg/dm³ < 0,001* 

19 Нефтопродукти mg/dm³ 0,66 

 
*  -  под границата на количествено определяне на метода 

 

 

Таблица 3.5.2. Емисии в отпадъчни води /инфилтрат/ за второ шестмесечие на 

2019 година  

№ по 

ред 

Наименование на 

показателя 

Единица на 

величината 

Резултати 

от 

изпитването 

1 рН - 8,22 

2 
Неразтворени 

вещества 
mg/dm³ 136 

3 Органичен въглерод mg/dm³ 1305 

4 Хлориди mg/dm³ 3903 

5 Сулфати mg/dm³ 985 

6 Азот амониев mg/dm³ 183 

7 Фосфати mg/dm³ 49,0 

8 Флуориди mg/dm³ < 0,1* 

9 Феноли mg/dm³ 6,0 

10 Желязо mg/dm³ 9,856 

11 Кадмий mg/dm³ 0,0025 

12 Никел mg/dm³ 0,353 

13 Олово mg/dm³ 0,0334 

14 Мед mg/dm³ 1,167 

15 Селен mg/dm³ 0,0068 

16 Хром mg/dm³ 0,9595 

17 Цинк mg/dm³ 1,007 

18 Живак mg/dm³ < 0,001* 

19 Нефтопродукти mg/dm³ < 0,1* 
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*  -  под границата на количествено определяне на метода 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспортиране 

- собствен 

транспорт / 

външна фирма 

С
ъ
о
т
в
ет

ст
в
и
е 

Количества, 

определени 

с КР [t/y] 

Реално 

измерено 

[t/y] 

Количества, 

определени с 

КР [t/y] 

Реално 

измерено 

[t/y] 

флуоресцентни 

тръби 

20 01 

21* 
0.03 0 0 0 0 0 Да 

нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 

10*  
4 0,410 

  
0,410 0,410 Да 

нехлорирани моторни 

и смазочни масла и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 

05*  
2 0 0 0 0 0 Да 

оловни акумулаторни 

батерии 

16 06 

01* 
4 0,085 

  
0,085 0,085 Да 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната 

фирма извършваща 

информацията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане  

Съответствие 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 - D5 
ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Отпадъци от почистване на 

улици 
20 03 03 - D5 

ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Текстилни материали 20 01 11 - D5 
ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Абсорбенти, филтърни 

мат., кърпи за изтриване, 

различни от упоменатите 

15 02 02 

15 02 03 - D5 
ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Други отпадъци от 

механично третиране на 

отпадъци, различи от 19 12 

11 

19 12 12 - D5 
ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Други фракции не упоменати 

другаде 
20 01 99 - D5 

ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Битови отпадъци 

неупоменати другаде 
20 03 99 - D5 

ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 
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Материали негодни за 

консумация или употреба 
02 02 03 - D5 

ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Материали негодни за 

консумация или 

преработване 

02 03 04 - D5 
ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Обемни отпадъци 20 0307 - D5 
ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото 

на образуване, различни от 

упоменатите в 07 01 11 

07 01 12 - D5 
ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Отпадъци неупоменати 

другаде 
02 05 99 - D5 

ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Отпадъчни покривни 

прахове 
08 02 01 - D5 

ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Изолационни материали, 

различни от упоменатите в 

17 06 01 и 17 06 03 

17 06 04 - D5 
ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Биоразградими отпадъци 20 02 01 - D5 
ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води от населени 

места 

19 08 05 - D5 
ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Отпадъци, неупоменати 

другаде 
03 03 99 - D5 ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Биоразградими отпадъци от 

кухни и заведения за 

обществено хранене. 

20 01 08 - D5 ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Изкопни земни маси, 

различни от упоменатите в 

17 05 05  

17 05 06 
Запръстяване на 

работните участъци 

на депото  
- 

ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки и 

керамични изделия, различни 

от упоменатите в 1701 06 

17 01 07 
Запръстяване на 

работните участъци 

на депото  
- 

ОП "Чистота" 

 гр. Шумен 
Да 

 

Таблица 6. Шумови емисии 

 

Място на измерването 

Ниво на звуково 

налягане съгласно КР в 

dB (A) 

Измерено през 

деня dB (A) 
Съответствие 

 

 

 

По границите на 

производствената 

площадка 

 

 

 

Пункт № 1 дневно ниво 70 54,8±0,2 Да 

Пункт № 2 дневно ниво 70 51,1±0,2 Да 

Пункт № 3 дневно ниво 70 49,7±0,2 Да 

Пункт № 4 дневно ниво 70 52,3±0,2 Да 

Пункт № 5 дневно ниво 70 57,0±0,2 Да 

Пункт № 6 дневно ниво 70 54,2±0,2 Да 

Пункт № 7 дневно ниво 70 49,7±0,2 Да 

Пункт № 8 дневно ниво 70 46,5±0,2 Да 
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По границите на 

производствената 

площадка 

Пункт № 9 дневно ниво 70 43,0±0,2 Да 

Пункт № 10 дневно ниво 70 44,1±0,2 Да 

Пункт № 11 дневно ниво 70 47,2±0,2 Да 

Пункт № 12 дневно ниво 70 45,5±0,2 Да 

Пункт № 13 дневно ниво 70 48,9±0,2 Да 

Пункт № 14 дневно ниво 70 52,6±0,2 Да 

Пункт № 15 дневно ниво 70 55,8±0,2 Да 

Пункт № 16 дневно ниво 70 57,2±0,2 Да 

 В място на въздействие 

(измерено кв. Дивидядово) 
дневно ниво 55 48,6±0,2 Да 

Ниво на обща звукова мощност дневно ниво   107,0±4,8 - 

 

Изследванията не отчитат отклонения от  нормите. 

 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Таблица 7.1. Собствен мониторинг за първо шестмесечие на 2019 г. 

Таблица 7.1.1. Контролен кладенец №1 

 

Параметър 
Точка на 

пробовземане 
Единица 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво 

 

 

 

 

 

 

Контролен 

кладенец №1  

m  12,5 

 

 

 

 

 

 

Веднъж на 

шест 

месеца 

- 

Температура   С  16,1 - 

pH -  8,54 да 

Разтворени 

вещества 
mg/dm

-3
 3428  - 

Кадмий μg/dm
-3  < 1,1* да 

Хром μg/dm
-3  < 4,9* да 

Цинк mg/dm
-3 < 0,0103*  да 

Желязо общо μg/dm
-3  < 5* да 

Хлориди mg/dm
-3

  605 не 

Сулфати mg/dm
-3

 1827 не 

Нитрити mg/dm
-3

  0,18 да 

Нитрати mg/dm
-3

 < 0,09* да 

Амониеви йони mg/dm
-3

 2,1 не 

Фосфати mg/dm
-3

  < 0,15* да 

Феноли mg/dm
-3

  0,008 - 

Нефтопродукти μg/dm
-3

  < 20* да 

 

* -  граница на количествено определяне 
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Таблица 7.1.2. Контролен кладенец № 2 

 

Параметър 
Точка на 

пробовземане 
Единица 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво 

Контролен 

кладенец № 2  

m 15,8 

Веднъж на 

шест 

месеца 

- 

Температура   С  115,8 - 

pH -  9,23 да 

Разтворени 

вещества 
mg/dm

-3
  4896 - 

Кадмий μg/dm
-3 <1,1*  да 

Хром μg/dm
-3  <4,9* да 

Цинк mg/dm
-3  <0,0103* да 

Желязо общо μg/dm
-3 7,4 да 

Хлориди mg/dm
-3

  1153 не 

Сулфати mg/dm
-3

  2419 не 

Нитрити mg/dm
-3

 < 0,01* да 

Нитрати mg/dm
-3

  9,49 да 

Амониеви йони mg/dm
-3

  3,26 не 

Фосфати mg/dm
-3

 0,94  не 

Феноли mg/dm
-3

  0,15 - 

Нефтопродукти μg/dm
-3

  <20* да 

 
* -  граница на количествено определяне 

 

Таблица 7.1.3. Контролен кладенец № 3 

 

Параметър 
Точка на 

пробовземане 
Единица 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво  

 

Контролен 

кладенец № 3 

 

 

 

m 10,1 
 

 

Веднъж на 

шест 

месеца 

 

- 

Температура   С 16,0  - 

pH - 6,96 да 

Разтворени 

вещества 
mg/dm

-3
 1216  - 

Кадмий μg/dm
-3 <1,1*  да 
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Хром  

 

 

 

 

Контролен 

кладенец № 3   

μg/dm
-3 <4,9*   

 

 

 

Веднъж на 

шест 

месеца 

да 

Цинк mg/dm
-3 <0,0103*  да 

Желязо общо μg/dm
-3 154,6  да 

Хлориди mg/dm
-3

  47 да 

Сулфати mg/dm
-3

  432 не 

Нитрити mg/dm
-3

  0,22 да 

Нитрати mg/dm
-3

  11,4 да 

Амониеви йони mg/dm
-3

  0,67 не 

Фосфати mg/dm
-3

 0,25 да 

Феноли mg/dm
-3

 0,19 - 

Нефтопродукти μg/dm
-3

 39 да 

 
* -  граница на количествено определяне 

 

Таблица 7.2. Собствен мониторинг за второто шестмесечие на 2019 г. 

Таблица 7.2.1. Контролен кладенец № 1 

Параметър 
Точка на 

пробовземане 
Единица 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво 

 

 

 

 

Контролен 

кладенец № 1 

 

 

 

 

 

m 12,6  

 

 

 

Веднъж на 

шест 

месеца 

 

 

 

- 

Температура   С 15,7 - 

pH - 8,02 да 

Разтворени 

вещества 
mg/dm

-3
  2596 - 

Кадмий μg/dm
-3 <1,1*  да 

Хром μg/dm
-3 <4,9*  да 

Цинк mg/dm
-3 < 0,0103* да 

Желязо общо μg/dm
-3 <5*  да 

Хлориди mg/dm
-3

 565  не 

Сулфати mg/dm
-3

  1636 не 

Нитрити mg/dm
-3

  < 0,05* да 

Нитрати mg/dm
-3

  6,59 да 

Амониеви йони mg/dm
-3

  < 0,05* да 

Фосфати mg/dm
-3

 < 0,15* да 

Феноли mg/dm
-3

  <0,002* - 

Нефтопродукти μg/dm
-3

  0,051 да 

 

* -  граница на количествено определяне 
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Таблица 7.2.2. Контролен кладенец № 2 
  

Параметър 
Точка на 

пробовземане 
Единица 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво 

 

 

 

 

 

Контролен 

кладенец № 2 

 

 

 

  

m 9,5 

 

 

 

 

Веднъж на 

шест 

месеца 

 

 

 

 

- 

Температура   С 15,2 - 

pH -  8,73 да 

Разтворени 

вещества 
mg/dm

-3
  4856 - 

Кадмий μg/dm
-3  < 1* да 

Хром μg/dm
-3  < 4,9* да 

Цинк mg/dm
-3  < 0,0103* да 

Желязо общо μg/dm
-3  < 5* да 

Хлориди mg/dm
-3

  980 не 

Сулфати mg/dm
-3

  2985,60 не 

Нитрити mg/dm
-3

 2,23 не 

Нитрати mg/dm
-3

  11,92 да 

Амониеви йони mg/dm
-3

 0,070  да 

Фосфати mg/dm
-3

 0,83 не 

Феноли mg/dm
-3

 0,009  - 

Нефтопродукти μg/dm
-3

  < 0,02* да 

 

* -  граница на количествено определяне 

 

Таблица 7.2.3. Контролен кладенец № 3 
  

Параметър 
Точка на 

пробовземане 
Единица 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво  

 

 

Контролен 

кладенец № 3  

 

 

 

m  10,3  

 

 

Веднъж на 

шест 

месеца 

 

 

- 

Температура   С  15,5 - 

pH -  7,05 да 

Разтворени 

вещества 
mg/dm

-3
  1203 - 

Кадмий μg/dm
-3 < 1,1*  да 

Хром μg/dm
-3  < 4,9* да 
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Цинк  

 

 

 

 

Контролен 

кладенец № 3 

mg/dm
-3 < 0,103*  

 

 

 

Веднъж на 

шест 

месеца 

да 

Желязо общо μg/dm
-3  102 да 

Хлориди mg/dm
-3

 47,15 да 

Сулфати mg/dm
-3

 346,57 не 

Нитрити mg/dm
-3

 1,87 не 

Нитрати mg/dm
-3

  1,91 да 

Амониеви йони mg/dm
-3

  2,94 не 

Фосфати mg/dm
-3

  0,45 да 

Феноли mg/dm
-3

  0,014 - 

Нефтопродукти μg/dm
-3

  < 0,02* да 

 

* -  граница на количествено определяне 

 

Таблица 8. Опазване на почви. 

 

Показател 

Измерени 

стойности 

през 2009 г. 

(базово 

състояние) 

Концентрация 

в почвите,  

съгласно КР 

mg/kg 

Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

(mg/kg) 

Честота на 

мониторинг 

С
ъ
о
т
в
ет

ст
в
и
е 

pH 8,6 Няма норма 

ПТ 1 

 8,17 

Веднъж 

годишно 

- 

Нефтопродукти 133 Няма норма 152  - 

Хром/Cr 46,8 Няма норма 29,59  - 

Кадмий/Cd 0,33 Няма норма 1,39 - 

Цинк/Zn 172 Няма норма 50,8  - 

Желязо/Fe 22 988 Няма норма  22 872 - 

 

* -  граница на количествено определяне 

 

Забележка:  Ако измерените стойности през 2009 година се приемат за базово 

състояние на почвите е видно, че концентрацията на показатели кадмий и 

нефтопродукти е нараснала. В поставените условия с Комплексно разрешително № 

349-Н0-И0-А1/2015 г. и утвърдения план за мониторинг от ИАОС – гр. София не са 

посочени норми, по който да се определи в съответствие ли са измерените стойности 

по посочените параметри.  
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Таблица 9. Аварийни ситуации 

 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

която е предоставено КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 
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СОБСТВЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА 

НИВАТА НА ШУМ  
 

 

 
Скица на обекта с разположение на пунктовете за измерване на шум 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Протокол от проведени собствени измервания на 

шум 
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