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УВОД 

 Наименование на инсталацията, за която е издадено КР № 481 – Н0/2013: 

Инсталация за биологично третиране „Хан Богров”. 

 Работни дни на инсталацията за 2015 г:  

252 дни. 

 Адрес по местонахождение на инсталацията:  

гр. София, район Кремиковци, местност Мало ливаде, ЕКАТТЕ 16448 

 Регистрационен номер на КР:  

КР № 481 – Н0/2013 г. 

 Дата на подписване на КР:  

16.12.2013 г. 

 Дата на влизане в сила на КР:  

20.12.2013 г. 

 Оператор на инсталацията:  

Столична община 

С Решение № 223 от 16.05.2013 г. на Столичен общински съвет се създава ОП 

„Столично предприятие за третиране на отпадъци”. С Решение № 133 от 13.03.2014 г. 

се предоставят за управление, експлоатация и поддръжка съоръжения и активи, 

придобити от Столична община във връзка с осъществяване на дейността на 

предприятието. Чрез писмо с Изх. № СО15 – 7000 – 456/1/20.03.2015 г. Столична 

община е уведомила за това ИАОС. 

 Адрес, телефонен номер, факс, електронна поща на собственика/оператора: 

Собственик: Столична община, гр. София 1000, ул. „Московска” № 33, тел.: 02/980 98 

51, факс: 02/980 98 70. 

Оператор: Столична община, гр. София 1000, ул. „Московска” № 33, тел.: 02/980 98 

51, факс: 02/980 98 70. 

Електронна поща: mboyadjiyska@sofia.bg 

Лице за контакти: Гергана Башева, н-к отдел „Опазване на ОС, безопасност и здраве, 

стандарти ISO” на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци” 

 Адрес, телефонен номер, електронна поща на лицето за контакти: 

гр. София, село Яна, местност Садината, тел.: 0887/005 847, ecologisthanbogrov@spto.bg 

 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите 

 

Съоръжението функционира като две отделни технологични линии: 

Линия за преработка на разделносъбрани биоотпадъци от паркове и 

градини (зелени отпадъци): 

След предварителна механична обработка, целяща премахване на примесите и 

постигане на подходяща структура, подготвеният материал се зарежда в компостиращи 

клетки. Там протича фаза на интензивно компостиране. Технологичният контрол на 

mailto:mboyadjiyska@sofia.bg
mailto:ecologisthanbogrov@spto.bg
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тази фаза е напълно автоматизиран. След престояване на материала в компостния 

тунел за определеното технологично време, той се изкарва в зоната за зреене. 

Материалът в тази зона се оформя на компостни редове, които периодично се обръщат 

и оросяват с компостен обръщач. Процесите в тази зона продължават около два 

месеца, до узряване на материала и достигане на необходимите технологични 

параметри.  

След приключване на зреенето материалът се пресява с барабанно сито, при 

което се отделят фина и едра фракция компост. 

Линия за преработка на разделносъбрани хранителни биоотпадъци: 

Разделно събраните хранителни биоотпадъци се подлагат на предварителна 

обработка в две зони, в зависимост от спецификацията на отпадъците, като при 

механичната обработка се отстраняват примесите. Органичният материал се обработва 

до получаване на суспензия, която се отвежда в буферния резервоар. Той е оборудван с 

две бъркалки, чиято роля е да хомогенизират материала, както и да предотвратяват 

утаяването му. 

Процесът на ферментация се осъществява в биореактор при условия на 

мезофилен режим. В резултат на това се получава биогаз и частично стабилизиран 

ферментационен продукт. 

Системата за биогаз събира и анализира биогаза. След неговото пречистване и 

изсушаване, той постъпва в когенератори, в които се преобразува в електрическа и 

топлинна енергия. Произведената електроенергия се подава към 

електроразпределителната мрежа, а топлината се използва за нуждите на 

технологичната линия и от различните консуматори на площадката. 

Частично стабилизираният ферментационен продукт се хигиенизира чрез 

пастьоризация, след което се обезводнява и подготвя за следващия етап – процес на 

аеробно компостиране. Смесва се със структурен материал, хомогенизира се чрез 

компактор и се зарежда в компостни клетки. Там се извършва допълнително 

подгряване поради ниската биологична активност на входящия материал. 

Времетраенето на процеса на интензивно компостиране е две седмици. След 

приключване на процеса компостът се подлага на фина обработка – пресяване през 

барабанно сито и отделен сепарационен модул за отделяне на фина, груба фракция и 

примеси. 

Отработеният въздух от помещенията на технологичната линия се подгрява и 

използва за аерация в компостните клетки. След това се пречиства в киселинен скрубер 

от амоняк, преминава през биофилтър и вече окончателно пречистен, се изпуска в 

атмосферата. 
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 1.11 Производствен капацитет на инсталацията 

Работни дни за 2015 година – 252 дни. 

 

№ Инсталация Позиция на 

дейността по 

Прил. 4 на 

ЗООС 

Капацитет 

(т/денонощие) 

Годишен 

капацитет, т 

Преработени 

отпадъци за 

2015 г., т 

1 Инсталация за биологично 

третиране „Хан Богров” 

5.3.2.а) 

120 44 000 17098,11 

1.1 Производствена линия за 

третиране на „зелени” 

отпадъци 

60 24 000 9756,84 

1.2 Производствена линия за 

третиране на хранителни 

отпадъци 

60 20 000 7341,27 

 

№ Инсталаци

я 

Позиция 

на 

дейността 

по 

Приложен

ие 4 на 

ЗООС 

Капацитет 

(т/ 

денонощи

е) 

Работни 

дни на 

инсталация

та 

Преработе

ни 

отпадъци 

за 2015 г., т 

Преработен

и отпадъци 

за 

денонощие 

(т/денонощи

е) 

Съответств

ие (да/не) 

1 Инсталаци

я за 

биологичн

о 

третиране 

„Хан 

Богров” 

5.3.2.а) 120 252 17098,11 67,85 да 

1.1 Производс

твена 

линия за 

преработка 

на „зелени” 

отпадъци 

60 252 9756,84 38,72 да 

1.2 Производс

твена 

линия за 

преработка 

на 

хранителни 

отпадъци 

60 252 7341,27 29,13 да 
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  *Забележка: Към 31.12.2015 г. на площадката се съхраняват 1148 тона непреработени 

зелени отпадъци. 

В изпълнение на Условие 4.2.1. операторът е изготвил и прилага инструкция за 

измерване или изчисляване на годишното производство на инсталацията по Условие 2, 

която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

 

 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управление на ОС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:  

РИОСВ София. 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията/инсталациите:  

Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен. 

 

2. Система за управление на околната среда 

В изпълнение на Условие 5 на КР е разработена и се прилага система за 

управление на околната среда, която включва: 

 Определяне на ключовите моменти при експлоатацията и поддръжката на 

съоръженията на площадката, които имат потенциала да окажат въздействие 

върху околната среда при неправилно извършване на дейностите. 

 Залага се на превенция на риска, извършване на множество вътрешни проверки 

с цел оптимална експлоатация и поддръжка на инсталацията. 

 Разпределяне на отговорностите. 

 Осигуряване на необходимите обучения на персонала. 

 Изготвяне на необходимия набор от инструкции, които да гарантират 

екологосъобразността на дейността на инсталацията, за която е издадено 

Разрешителното. 

 

Директор ОП СПТО 

Р-л отдел „Опазване на ОС, 

безопасност и здраве, 

стандарти ISO” 

Еколог – технолог ОС и 

стандарти ISO 
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Системата за управление на околната среда (СУОС) е внедрена в стандарта за 

качество ISO 9001:2008. Въпреки че този стандарт не касае конкретно околната среда, 

в документацията по система за контрол на качеството (СУК) са включени всички 

документи, касаещи СУОС – графици, инструкции, планове и програми. Целта е да се 

осигури проследимост на всички документи и записи на ОП СПТО (и в частност ИБТ 

„Хан Богров”), като се изхожда от убеждението, че управлението на околната среда не 

може да се разглежда и извършва разделено от цялостната дейност на предприятието. 

 

 2.1 Структура и отговорности 

 Със заповед на Директора на ОП СПТО е определен персоналът, който да 

извършва конкретни дейности по изпълнение на условията на Разрешителното. 

Отговорност за актуализиране на списъка носи отдел „Опазване на ОС, безопасност и 

здраве, стандарти ISO” на предприятието. 

 2.2 Обучение 

В изпълнение на Условие 5.2.1 операторът е изготвил и прилага инструкция за 

ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Тази инструкция 

включва изготвянето на годишни програми за обучение на персонала. За 2015 година 

са проведени редица обучения, в това число за: 

 Вътрешни одитори по стандарт ISO 14001:2004; 

 Запознаване със стандарта ISO 9001:2008; 

 Вътрешни одитори по стандарт ISO 9001:2008; 

 Семинар на Изпълнителна агенция по околна среда на тема „Управление 

на генерираните производствени отпадъци – процедури по класификация 
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и основно охарактеризиране; задължения за предоставяне на информация 

за дейности с отпадъци; техники и опит при пробовземане на отпадъци и 

анализи, използвани в лабораториите от ИАОС; информационни системи 

за отпадъци”.  

 Представители на персонала са изпращани на семинари и обучения, 

касаещи дейността им. 

 

 2.3 Обмен на информация 

В изпълнение на Условие 5.3.1 на КР на площадката – на таблото за заповеди – 

се поддържа актуална информация относно лицата, отговорни за изпълнение на 

условията в разрешителното. 

Също така се поддържа актуален списък на органите и лицата за уведомяване 

съгласно условията на разрешителното, с което се изпълнява Условие 5.3.2. Изготвени 

са и са утвърдени процедури по докладване, с които се регламентира редът за обмен на 

информация. 

 

 2.4 Документиране  

В изпълнение на Условие 5.4.1 е изготвен и се съхранява актуален списък на 

нормативната уредба по околна среда. За неговото актуализиране отговорност носи 

екологът на предприятието. За консултации относно правни въпроси към 

предприятието е назначен юрист. 

 Съгласно Условие 5.4.2 на КР е изготвен списък и са документирани всички 

инструкции, изисквани с настоящето разрешително. Инструкциите се съхраняват на 

площадката – на достъпно за всички място. 

 Изготвен е списък с раздадените документи, касаещи комплексното 

разрешително, съгласно изискванията на Условие 5.4.3. 

 

 2.5 Управление на документите 

 

Инструкциите и останалите документи, касаещи изпълнението на условията в 

Разрешителното, се управляват от служителите от отдел „Опазване на ОС, безопасност 

и здраве, стандарти ISO”. Екологът на предприятието следи за изменения в 

нормативната уредба и за уведомяване на ръководството при настъпване на такива 

изменения, касаещи работата на инсталацията, както и следи за прилагането на тези 

изменения в дейността на инсталацията. През 2015 г. площадката е работила съгласно 

актуалната нормативна уредба и всички документи, изисквани с КР, са използвани в 

своите актуални версии и изменения. Начинът за изземане на невалидната 

документация е описан в Процедура по качеството ПР 01 Управление на документи и 

записи, част от документацията по СУК. С горепосоченото операторът изпълнява 

Условие 5.5 на КР. 
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 2.6 Оперативно управление 

 

Изпълнителят на проекта е предоставил на оператора на инсталацията Наръчник 

за експлоатация и поддръжка на съоръженията в 33 тома, на български и на английски 

език, на хартиен и на електронен носител. Наръчникът обхваща и двете технологични 

линии. В изпълнение на Условие 5.6.1 на базата на този наръчник са разработени 

инструкции за експлоатация и поддръжка на съоръженията, както и годишни графици 

за поддръжка на съоръженията. Разработените документи са утвърдени от Директора 

на предприятието. Документите се съхраняват на площадката. 

 

 
 

 2.7 Проверка и коригиращо действие 

Съгласно изискванията на Условие 5.7.1 операторът е изготвил и прилага 

писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, както е 

заложено в условията на разрешителното. Изготвена е и се прилага инструкция за 

периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите 

показатели с определените в условията на Разрешителното, както и инструкции за 

установяване на несъответсвията и за предприемане на коригиращи действия, с което 

се изпълняват Условие 5.7.2 и Условие 5.7.3. 

Към всяка от инструкциите за мониторинг на техническите и емисионните 

показатели са разработени и се попълват оперативни документи, в които се нанасят 

данните от  мониторинга, отразява се оценката на съответствието и се отбелязва 

предприетото коригиращо действие. Предприемането на коригиращи действия се 

извършва съгласно утвърдени от Директора на предприятието процедури за 
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докладване, с които е постановен редът, по който се докладва проблем и по който се 

нарежда отстраняването му. 

В изпълнение на Условие 5.7.4 на КР операторът е разработил и спазва 

инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към 

работата на инсталацията по Условие 2, уведомяване на ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организационни и технически мероприятия за 

постигане на съответствие с тези нормативни разпоредби. Уведомяването на 

ръководния персонал се извършва съгласно Процедурите за докладване. 

 

 2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Съгласно Условие 5.8.1 операторът е разработил и утвърдил писмена 

инструкция за преразглеждане и актуализиране при необходимост на инструкциите за 

работа на технологичното/пречиствателното оборудване. В изпълнение на Условие 

5.8.2 е изготвена и се прилага инструкция за аварийно планиране при бедствия и 

аварии. Към момента не е имало промяна в пътища или съоръжения, също така не е 

имало аварии. Аварийният план е бил актуален за 2015 г. и е актуализиран за 2016 г. 

 

 2.9 Документиране 

В изпълнение на Условие 5.9.1 операторът документира и съхранява цялата 

информация от собствения мониторинг на емисионните и технически показатели, 

оценката на съответствието, установяването на причините и предприетите коригиращи 

действия. Съгласно Условие 5.9.2 притежателят на КР документира и съхранява 

резултатите от прилагането на Инструкцията по Условие 5.7.4, като за целта се 

попълва и актуализира Списък с нормативната уредба. Последната актуализация на 

списъка за отчетния период е извършена на 20.12.2015 г. 

Информацията за причините за установените несъответствия на техническите и 

емисионни показатели и предприетите коригиращи действия се съхранява в 

оперативните документи, определени с инструкциите за мониторинг на емисионните и 

техническите показатели и инструкциите по Условие 5.7.1. С това се изпълнява 

Условие 5.9.3. Когато мониторингът е извършван от външни лаборатории, от 

проведените изпитвания се съхраняват протоколи, данните от които отново се нанасят 

в оперативните документи на притежателя на Комплексното разрешително. 

В изпълнение на Условие 5.9.4 данните от преразглеждането на инструкциите, 

изисквани с КР, са отразени в Регистъра на документите на системата за управление на 

качеството. Там са записани актуалните версии и изменения на документите. 

Отменените версии на документите се съхраняват в архив от еколога на площадката. 

Регистърът на документите съдържа всички документи, доказващи съответствие с 

условията на комплексното разрешително, а Регистърът на записите съдържа всички 

оперативни документи, в които се записват данните от мониторинга, проверките и 

всички дейности, касаещи управлението на околната среда. Всички документи се 
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съхраняват на площадката, а протоколите от изпитване – от отдел „Опазване на ОС, 

безопасност и здраве, стандарти ISO”. Цялата документация се съхранява на място на 

площадката и е достъпна за консултация и изпълнение за служителите на площадката. 

В изпълнение на Условие 5.10.1 на КР притежателят е докладвал своевременно 

резултатите от собствения мониторинг в РИОСВ и БДУВ. 

 

 2.9 Актуализация на СУОС 

Към момента не са правени промени в Комплексното разрешително. Поради 

тази причина не се е налагала и актуализация на СУОС. 

 

3. Използване на ресурси 

 3.1 Вода 

На Столична Община е издадено разрешително за водовземане от Тръбен 

кладенец  „Столична Община – Горни Богров, Кремиковци, София”, номер на 

разрешителното: № 11590580/16.02.2011 г. Разрешителното е валидно до 16.02.2021 г. 

С това се изпълнява Условие 8.1.1 на КР. 

За технологични нужди се използва вода от резервоар за технологични и 

противопожарни нужди. Резервоарът се пълни основно с условно чиста вода от 

покривите и площадките, преминала през пясъкозадържател. При необходимост 

неговото ниво се допълва от тръбния кладенец. 

 Инсталация Годишна норма 

за ефективност 

при употребата 

на вода 

куб.м./тон 

Употребена 

вода куб.м./тон 

Съответствие 

(Да/не) 

1 Промишлена 

инсталация за 

биологично третиране 

„Хан Богров“ 

0,61 0,186 Да 

1.1 Инсталация 

(производствена линия) 

за третиране на зелени 

отпадъци 

0,47 0,17 Да 

1.2 Инсталация 

(производствена линия) 

за третиране на 

биоотпадъци 

0,14 0,20 Не 

 

За 2015 г. е отчетено превишаване на годишната норма за ефективност при 

употребата на вода за технологична линия за третиране на хранителни биоотпадъци. 
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Това превишаване не е довело до превишаване на нормата за цялата инсталация - 

употребената вода е 0,186 куб. м. на тон преработен отпадък, при норма 0,61 куб. м. на 

тон. Считаме, че превишението на нормата за вода в технологичната линия за 

третиране на хранителни биоотпадъци се дължи на непълното натоварване на 

технологичната линия, тъй като биофилтрите за пречистване на въздуха работят в 

непрекъснат режим и е необходимо поддържането на оптимална влажност в тях. 

Основният консуматор на вода в инсталацията са компостните клетки в 

технологичната линия за преработка на зелени отпадъци. Операторът прилага 

инструкция за експлоатация и поддръжка на компостни клетки в тази технологична 

линия, с което се изпълнява Условие 8.1.3 на КР. Притежателят на разрешителното 

прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на 

водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на 

коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се отразяват в 

дневник, определен с инструкцията. С инструкцията е определена периодичността на 

проверките, както и конкретникте мероприятия, които са необходими. С това се 

изпълнява Условие 8.1.4 

Изразходваното количество вода за всяка от двете технологични линии се 

отчитат ежемесечно по разходомерните устройства, посочени в Приложение 4 на 

Заявлението за издаване на комплексно разрешително, с което се изпълнява Условие 

8.1.5.1. Отчитането се извършва съгласно инструкция за измерване и документиране на 

изразходваните количества вода за производствени нужди, разработена съгласно 

Условие 8.1.5.2. Данните се записват в дневник за отчитане на показателите на 

водомерите на ИБТ „Хан Богров“. Операторът прилага инструкция за оценка на 

съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с 

определените в КР в съответствие с Условие 8.1.5.3. Инструкцията включва 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия, като резултатите от изпълнението й се документират и съхраняват, с което 

операторът отговаря на изискванията на Условие 8.1.5.5 на КР. 

 

 3.2 Използване на енергия 

Електроенергия: 

През 2015 г. използваната електроенергия за двете производствени линии на ИБТ 

„Хан Богров“ общо е 702 MWh, като съответно за двете технологични линии по 

отделно е следната: 

 Технологична линия за преработка на зелени биоотпадъци – 276 MWh при 

преработени 9756,84 т. зелени отпадъци. 

 Технологична линия за преработка на хранителни биоотпадъци – 426 MWh при 

преработени 7341,27 т. биоотпадъци. 
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№ Инсталация Годишна норма 

при употребата 

на 

електроенергия, 

MWh/единица 

продукт 

Изразходвано 

количество 

електроенергия, 

MWh/ единица 

продукт 

Съответствие 

(Да/Не) 

1 Промишлена инсталация 

за биологично третиране 

„Хан Богров“ 

0,1016 0,041 Да 

1.1 Инсталация 

(производствена линия) 

за третиране на зелени 

отпадъци 

0,0346 0,028 Да 

1.2 Инсталация 

(производствена линия) 

за третиране на 

хранителни биоотпадъци 

0,067 0,058 Да 

 

Изразходваното количество електроенергия на площадка ИБТ „Хан Богров“ се 

отчита по два електрически мрежови анализатора модел „Сименс Сентрон Пак 3200“.  

Мрежовият анализатор, по който се осъществява измерването на 

електроенергията, използвана в производствената линия за третиране на зелени 

отпадъци, се намира на главно табло ниско напрежение 2, трафопост 2. От същия 

електромер към електроенергията за производствени нужди на инсталацията по 

Условие 2 се отчита в едно общо показание с нея и електроенергията за 

административната сграда и уличното осветление. Изразходваното количество 

електроенергия в производствената линия за преработка на зелени биоотпадъци се 

пресмята, като от количеството електроенергия за 2015 г., отчетено по електромерното 

устройство в трафопост 2, се извади електроенергията, използвана за нуждите на 

административната сграда и уличното осветление. Останалото количество 

консумирана електроенергия се разделя на тоновете зелени отпадъци, преработени 

през 2015г .  

Мрежовият анализатор, по който се осъществява измерването на 

електроенергията, използвана в производствената линия за третиране на хранителни 

биоотпадъци, се намира на главно табло ниско напрежение 1, трафопост 1. От същия 

електромер към електроенергията за производствени нужди на инсталацията по 

Условие 2 се отчита в едно общо показание с нея и електроенергията за помпените 

групи, двата когенератора, помпата на тръбния кладенец и подгревателната система. 

Електроенергията, изразходена при работата на инсталацията за третиране на 

хранителни биоотпадъци по Условие 2, се изчислява, като от показанието на 
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електромера в трафопост 1 се извади електроенергията, изразходена от останалите 

консуматори, които не са пряко свързани с работата на производствената линия. 

Топлоенергия: 

№ Инсталация Годишна 

норма при 

употребата на 

топлоенергия, 

MWh/единица 

продукт 

Изразходвано 

количество 

топлоенергия, 

MWh/ 

единица 

продукт 

Съответствие 

(Да/Не) 

1 Промишлена инсталация за 

биологично третиране „Хан 

Богров“ 

0,240 0,167 Да 

1.1 Инсталация (производствена 

линия) за третиране на 

зелени отпадъци 

- - - 

1.2 Инсталация (производствена 

линия) за третиране на 

биоотпадци 

0,240 0,167 Да 

  

Топлоенергията, използвана в технологичната линия за преработка на 

хранителни биоотпадъци се отчита по 4 топломера – по един на всеки от 

отоплителните кръгове в тази инсталация. 

В изпълнение на Условие 8.2.1.1 операторът е разработил и прилага методика 

за изчисляване на консумацията на топлоенергия от Инсталацията за третиране на 

биоотпадъци. 

В изпълнение на Условие 8.2.1.2 притежателят на Комплексното разрешително 

е разработил и прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 

елетропреобразувателните части на вентилационните системи в отделенията за 

компостиране. Операторът е разработил и изпълнява инструкция за експлоатация и 

поддръжка на топлообменните части на биореактора в Инсталацията за третиране на 

биоотпадъци, с което се изпълнява Условие 8.2.1.3. В изпълнение на Условие 8.2.1.4 

операторът прилага инструкция за проверки на техническото състояние на 

топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за 

тяхното отстраняване. Резултатите от проверките се записват в оперативен документ 

към инструкцията. 

Съгласно Условие 8.2.2.1 операторът на ИБТ „Хан Богров“ прилага инструкция 

за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро-и 

топлоенергия за производствени нужди, вкл. стойностите на годишните норми за 

ефективност при употребата на електро-и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, 

попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, както и годишната консумация на 
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елетро-и топлоенергия за производствени нужди на същата инсталация. 

Изразходваната електроенергия се отчита по измервателните устройства в Приложение 

4 на Заявлението за издаване на комплексно разрешително. Притежателят на КР 

прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените и изчислени 

количества консумирана електро-и топлоенергия, установяване на причините за 

несъответствията и тяхното отстраняване. Резултатите от изпълнението на 

инструкцията се документират. 

 

 3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Суровини, спомагателни материали и горива 

Всички химични вещества и смеси, класифицирани като опасни съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането 

на химични вещества и смеси и Наредбата за реда и начина за класифициране, 

етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси , са опаковани, етикетирани и 

снабдени с информационни листове  съгласно с изискванията на нормативната уредба, 

с което се изпълнява Условие 8.3.1. Копия от информационните листове се съхраняват 

на площадката в изпълнение на Условие 8.3.1.1. В комплексното разрешително не е 

посочена норма при употребата на спомагателни материали и горива. По тази причина 

в таблица 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3. не е записана такава.  

Таблица 3.3.1 

Суровина Годишно 

количество 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Норма по 

КР 

- - - - - - 

 

Таблица 3.3.2 

Спомагателен 

материал 

Годишно 

количество 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Норма по 

КР 

Сярна к-на - - 2100 литра - - 

 

Таблица 3.3.3 

Гориво Годишно 

количество 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

Употребено 

годишно 

количество 

(т.) 

Количество 

за единица 

продукт 

Норма по 

КР 
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КР 

Пропан-

бутан 

- - 23,34 - - 

 

 3.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Съхранението на спомагателните материали отговаря на изискванията на 

ЗЗВВХВС и се осъществява на обозначените за целта места в Приложение 4 на 

Заявлението за издаване на КР. За поддръжката на съоръженията на ИБТ „Хан Богров“ 

са използвани и съответно временно съхранявани през годината на площадката за 

съхранение на спомагателни материали и горива, следните видове спомагателни 

материали: 

Спомагателен       материал 
Използвано 

количество през 2015 

г. (л) 

Налично в края на 2015 

г.  (л) 

хидравлично масло 230 50 

моторно масло 205,5 142 

редукторно масло 0 374,5 

 

Веществата амониев сулфат, сярна к-на и пропан-бутан се съхраняват в 

резервоари, устойчиви на действието на съхраняваното вещество. Сярната киселина и 

амониевият сулфат се съхраняват в резервоари с двоен корпус от РЕ, съгласно условие 

8.3.2 на КР, а пропан-бутанът  - в стоманен резервоар при  спазване на мерките 

съгласно изискванията за специализираната нормативна уредба относно резервоарите 

за втечнени въглеводородни газове. Тези вещества се съхраняват на местата, 

обозначени в Приложение 4 от Заявлението за издаване на КР. 

В изпълнение на Условие 8.3.3 операторът прилага писмена инструкция за 

поддръжка и периодична проверка на резервоарите за съхранение на сярна к-на, 

амониев сулфат и пропан-бутан. Проверки на състоянието на тези резервоари се 

извършват всяка седмица и резултатите от проверките се отразяват в дневник – 

оперативен документ към гореспоменатата инструкция.  Един път месечно се извършва 

контрол върху състоянието на склада за спомагателни материали и в контролен лист се 

отразява срещу подпис констатацията по дата състояние на склада, отговаряне на 

изискванията, констатиране на несъответствия и респективно предприетите действия 

със срокове за изпълнение.. За 2015 г. са извършени 12 броя проверки, при които не са 

констатирани несъответствия, с което се изпълнява Усл.8.3.3. от КР. В изпълнение на 

Условие 8.3.4 и 8.3.5 операторът е разработил и изпълнява инструкция за поддръжка и 

периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение 

на  спомагателни материали и горива към инсталациите по Условие 2, с 

експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на 

причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия., както и 
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инструкция за установяване на течове, поддръжка на фланците, уплътненията, помпите  

по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали, горива, химични вещества и 

смеси при работата на инсталациите по условията по Условие 2. При проверките не са 

установени несъответствия и съответно не са предприемани коригиращи действия. 

 

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR 

Дейността на ИБТ „Хан Богров“ не попада в обхвата на дейностите, за които се 

докладва по ЕРИПЗ, описани в Приложение 1 Регламент 166/2006 за създаване на 

ЕРИПЗ. ИБТ „Хан Богров“ не осъществява дейност по регламента. По тази причина 

операторът не докладва по ЕРИПЗ в ГДОС за КР 481-Н0/2013 г. 

 

 4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Емисиите в атмосферния въздух са изчислени на базата на анализите и 

измерванията, проведени в мониторинговите пунктове, посочени в КР. В ИБТ „Хан 

Богров” не се извършват дейности с отпадъци на открито и емисиите на вредни 

вещества в атмосферата са от точкови източници. 

В изпълнение на Условие 9.1.2 за пречиствателните съоръжения – а именно, 

двусекционен биофилтър (2 броя) и ръкавен филтър към денсиметричен сепаратор -

операторът е определил контролираните параметри, оптималните стойности на всеки 

от контролираните параметри, честотата на мониторинг и вида на оборудването за 

мониторинг на параметрите. 

Притежателят на настоящото комплексно разрешително е разработил и прилага 

инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри на 

пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.1 от КР и извършва мониторинг на 

параметрите в съответствие с тази инструкция – изпълнение на Условие 9.1.4 и 9.1.5. В 

изпълнение на Условие 9.1.6 притежателят на КР 481-Н0/2013 г. прилага инструкция 

за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри на пречиствателното оборудване с определените оптимални такива и 

извършва оценка на съответствието съгласно Условие 9.1.7.3 от КР. Резултатите от 

прилагането на инструкцията по Условие 9.1.6 се документират в специално създаден 

за целта дневник, с което се изпълнява Условие 9.1.4. Инструкциите по Условие 9 са 

базирани на Наръчника за експлоатация и поддръжка на съоръженията на ИБТ „Хан 

Богров“. 

Проверки на биофилтрите се извършват на всяко тримесечие. Параметърът, 

който е определен като ключов за ефективността на биофилтъра, е влажността на 

чипса на биофилтъра. Потокът въздух, който се подава към него, е относително 

постоянен. Площта на биофилтъра е съобразена проектно с дебита на подавания 

въздух. Влажността се измерва на всеки 3 месеца и оросяването може да се променя 

според атмосферните условия и според температурата на отработения въздух, за да се 

поддържа оптимална. През 2015 година са извършени 4 проверки на влажността на 
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биофилтъра и ежедневно е следен чрез SCADA системата дебитът и температурата на 

отработения въздух, подаван към биофилтрите. Несъответствия в следените параметри 

не са установени, поради което не се е налагало да се взимат коригиращи мерки. 

Влажността в секциите на биофилтрите е била над 50 %, което осигурява добра среда 

за микроорганизмите в биофилтрите. 

Проверки на вентилаторите за отработен въздух се залагат според 

технологичните изисквания на съоръженията и според инструкциите на производителя. 

През 2015 г., освен ежедневните обходи, са извършени 12 ежемесечни планирани 

проверки на вентилаторите за отработен въздух, 4 тримесечни проверки и 2 

шестмесечни, които са отразени в дневника за поддръжка. Не са установявани 

отклонения от технологичния и техническия оптимум. Извършвана е поддръжка 

съгласно графика за поддръжка и инструкциите на производителя. При всяко 

пробовземане с цел анализ на материала от биофилтрите се извършва проверка на 

оросителната система за цялост, запушвания, отлагания на материал, налягане и 

равномерност на оросяването. Не са установявани отклонения от нормалния 

технологичен режим.  Денсиметричният сепаратор е работил 1 час за 2015 г., затова не 

са правени периодични проверки на състоянието на пречиствателното съоръжение на 

всеки месец. Денсиметричният сепаратор не бил използван, тъй като компост се е 

произвеждал в технологичната линия за преработка на зелени биоотпадъци. 

 

 4.2.1 Емисии от точкови източници 

Съгласно Условие 9.2.1 дебитът на технологичните и вентилационни газове от 

всички организирани източници не е превишавал посочените в условията стойности. 

Технически е невъзможно превишаването на посочените в условието стойности, тъй 

като това са стойностите за максимален дебит, заложени в проекта на съоръженията на 

площадката. В изпълнение на Условие 9.2.4 операторът е изготвил и прилага 

инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 

контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими 

емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. Дебитът на изпусканите газове в атмосферата през точковите 

източници, част от технологичните линии, се проследява в реално време чрез SCADA 

системата. 

 

 4.2.2 Неорганизирани емисии 

В изпълнение на Условие 9.3.1 всички емисии на вредни вещества от 

инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано през 

изпускащите устройства, описани в Условие 9.2. Операторът е изготвил инструкции за 

периодична оценка на наличието на неорганизирани емисии на площадката, мерки за 

предотвратяването и ограничаването им и извършване на периодична оценка за 

спазване на мерките, установяване причините и предприемането на коригиращи 
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действия, с което се изпълняват Условие 9.3.2 и 9.3.3. Операторът попълва 

ежемесечно контролен лист, в който отразява резултатите от проверките за наличие на 

неорганизирани емисии на площадката. За 2015 г. не са установявани неорганизирани 

емисии в атмосферата. 

Притежателят не товари и разтоварва, не складира и не преработва 

прахообразни вещества на открито и е предприел всички мерки за недопускане на 

емисии на прахообразни вещества в съответствие с изискванията на чл. 70 на наредба 

№ 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

В изпълнение на Условие 9.3.5 операторът на ИБТ „Хан Богров“ обслужва 

хладилните и климатичните инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 842/2006 и Наредбата за установяване на 

мерки по Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. 

Извършена годишната проверка за херметичност на тези инсталации от лицензирана 

фирма „Айс Клима“. При проверката е установено, че и двете съоръжения работят 

изправно и е осигурена пълна херметичност. Резултатите от проверката са добавени в 

досиетата на съоръженията. 

 

 4.2.3 Интензивно миришещи вещества 

Изготвена е инструкция за периодична оценка за спазване на мерките за 

предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества съгласно 

Условие 9.4.3 на КР. Операторът се стреми и осигурява всички дейности на 

площадката да се извършват по начин, който да ограничи разпространението на 

миризми извън площадката. За целта вратите на производствените помещения са 

оборудвани с въздушни завеси, с които се предотвратява разпространението на 

замърсители и миризми извън производствените халета. Въздухът от производствените 

помещения се улавя от вентилаторни системи и се отвежда за пречистване в скрубери 

(по един за всяка технологична линия) и оттам – в биофилтрите. 

На 08.07.2015 г. е извършена проверка от представители на РИОСВ – гр. София, 

във връзка с постъпила в деловодството на контролния орган жалба с № С – 

161/07.07.2015 г. за миризма. След извършен обход на площадката органолептично не 

бяха установени миризми извън площадката на обекта. Беше констатирано наличие на 

локални източници на миризми, а именно двата биофилтъра. Проверката е описана в 

констативен протокол с № 8 – НМ – 02АВ0ХВ. В него не са направени никакви 

предписания, тъй като няма констатирани нарушения. Поради тази причина не са 

попълнени данни за проверката в Таблица 10 към ГДОС. 

Директно към Оператора през 2015 г. не са постъпвали жалби и оплаквания от 

миризми, резултат от дейностите, извършвани на площадката, част от работата на 

Инсталацията.  

 



               ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ 

                      гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg 

ГДОС на Инсталация за биологично третиране „Хан Богров” в изпълнение на условията на 

Комплексно разрешително № 481 – Н0/2013 г. 

стр. 21 от 45 

 

 

 3.5 Собствен мониторинг 

Притежателят извършва изисквания с условията на КР 481-Н0/2013 г. 

мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в 

атмосферата от изпускателните устройства, посочени в Таблица 9.6.1 на КР. 

Мониторингът на всички показатели, касаещи качеството на атмосферния въздух, вкл. 

на газовите потоци, се извършва  от акредитираната лаборатория „СЖС България“ 

ЕООД. В изпълнение на Условия 9.6.1.1 и 9.6.1.2 провеждането на СПИ на точковите 

източници на замърсяване на атмосферния въздух, посочени като мониторингови в 

комплексното разрешително – КТЕА 2, котел на пропан-бутан и ръкавен филтър към 

денсиметричен сепаратор е възложено на акредитираната лаборатория за извършване 

през месец декември 2015 г. Поради технически причини не е било възможно 

мониторингът да бъде извършен в рамките на 2015 г и СПИ са проведени през януари 

2016 г. Причините за това са техническа невъзможност от страна на акредитираната 

лаборатория, спечелила обществената поръчка по съответната позиция – мониторинг 

на въздуха – да организира посещение и замерване на емисиите от точкови източници 

на площадката. За доказване на възлагането на измерването на емисиите, както и 

уведомлението на лабораторията са заявка с изходящ индекс ОП – 475/17.12.2015 г., 

както и отговорът на акредитираната лаборатория с изходящ номер 2939/21.12.2015 г. 

са приложени в  ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА. 

Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са докладвани в Таблица 2 

Емисии в атмосферния въздух. При измерванията не са установени превишения на 

нормите, зададени в КР 481-Н0/2013г. в КР не е заложена норма за емисии в 

атмосферния въздух на единица продукт. 

 

 

 

Замърсител Преработено 

количество 

отпадъци 

Количество 

замърсител/единица 

продукт 

Норма по КР Съответствие 

(Да/Не) 

 

 4.4. Емисии в отпадъчни води 

 

 4.4.1 Производствени отпадъчни води 

В изпълнение на Условие 10.1.1.2 операторът е определил контролираните 

параметри на пречиствателното съоръжение кало-маслоуловител, оптималните 

стойности за всеки от контролираните параметри, честотата на мониторинга и вида на 

оборудването за мониторинг на тези параметри. Основният показател, който трябва да 

се следи, съгласно Наръчника за експлоатация и поддръжка, транспониран в 

- - - - - 
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инструкцията за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри 

(изпълнение на Условие 10.1.3), разработена от притежателя на комплексното 

разрешително, е дебелината на масления слой. Тя се проверява веднъж месечно и 

резултатите от проверките се отразяват в Дневник за поддръжка на кало-

маслоуловителя. В изпълнение на Условие 10.1.1.5.1 на КР 481-Н0/2013г. операторът е 

изготвил и прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените 

стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива. Не са 

установени несъответствия. 

В изпълнение на Условие 10.1.2.1 притежателят на комплексното разрешително 

отвежда производствените отпадъчни води от мостовите кантари след кало-

маслоуловител единствено в резервоара за производствени и битово-фекални води, а 

неговото съдържание се извозва със специализирана техника в ПСОВ „Садината“ за 

пречистване. 

В изпълнение на Условие 10.1.2.3 инфилтратът от третирането на хранителни 

биоотпадъци се отвежда в резервоара за инфилтрат. Съдържанието на резервоара за 

инфилтрат също се извозва до ПСОВ „Садината“ със специализирана техника и се 

предава за пречистване в станцията. 

Резервоарът за инфилтрат и резервоарът за производствени и битово-фекални 

води са обозначени в Приложение 6 на Заявлението за издаване на КР. 

В изпълнение на Условие 10.1.2.5 замърсителите, които се докладват по 

ЕРИПЗ, са посочени в Таблица 1 на настоящия ГДОС. 

 

 4.4.2 Битово-фекални води 

В изпълнение на Условие 10.2.1.1 на КР битово-фекалните води се отвеждат 

единствено в резервоара за производствени и битово-фекални води. 

 

 4.4.3 Дъждовни води 

 

В изпълнение на Условие 10.3.1.1 до 10.3.1.3 операторът отвежда условно чисти 

дъждовни води от покривите на сградите в резервоара, обозначен за целта в 

Приложение 6 на Заявлението за издаване на КР. След пречистване в 

пясъкозадържател тези води се отвеждат в резервоара за противопожарни и 

технологични нужди. Дъждовните води от улици и алеи на производствената площадка 

се отвеждат в резервоара, обозначен за целта в Приложение 6 на Заявлението за 

издаване на КР. 

В изпълнение на Условие 10.3.1.4 операторът отвежда смесен поток отпадъчни 

и дренажни води за заустване в р. Янещица. Операторът извършва веднъж на 

тримесечие анализ на този поток води по показателите, посочени в Таблица 10.3.1.4 в 

КР 481-Н0/2013г. През 2015 г. пробовземането е извършвано от изпитвателна 

лаборатория „Еколаб” към „Диал” ООД. При пробовземането е спазвана точката, 
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определена за пробовземане ТМ 1 с координати N42°41’50,6” и E23°32’00,6. При 

заустването е спазена точката на заустване с координати N42°41’40,1” и E23°32’38,3”. 

Количеството на смесен поток отпадъчни води се отчита чрез разходомер № 

8449, монтиран на тръбата след смесителната камера за дъждовни и дренажни води в 

помпеното помещение. За 2015 г. разходомерът е отчел  406 000 куб.м смесен поток 

отпадъчни води, заустени във II-ра категория водоприемник, като разрешените 

количества съгласно изискванията на Условие 10.3.1.4  от КР са следните:  

Qср. ден. – 841 m
3
/d  

Qмакс. час. -730 m
3
/h  

Qмакс. год. – 306 965 m
3
/y 

За 2015 г. се регистрира превишение на нормата за заустване на смесен поток 

отпадъчни води. 

Произходът на смесения поток дренажни и отпадъчни води е следният: 

Дъждовните води от покривите на сградите се събират в резервоар. Дъждовните води 

от площадката се събират в друг резервоар. Когато резервоарът с води от покривите  се 

напълни, неговите води преливат в резервоара, в който се събират дъждовните води от 

площадката. Когато резервоарът за площадкови дъждовни води се напълни, прелива 

към шахта. В същата шахта се вливат дренажните води. Същестува опция дъждовните 

води от двата резервоара да се отвеждат към пясъкозадържател за пречистване и да се 

използват за технологични и противопожарни нужди след това. Водните потоци на 

площадката са онагледени на схемата по-долу. 
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Не е възможно да се повлияе на количеството заустени дренажни води, тъй като 

дренажната система около сградите изпомпва вода от район с високи подпочвени води 

и в момента, в който дадено количество вода се изпомпа,  почвеният слой, в който е 

разположена системата, веднага се напълва отново с вода.  

С цел намаляване на водите, които се заустват в река Янещица операторът е 

предприел следното коригиращо действие: Отклоняване на водата от резервоарите за 

дъждовни води към пясъкозадържател и оттам – към резервоара за технологични и 

противопожарни нужди. Почти цялото количество вода, постъпило в резевроарите за 

покривни и площадкови води е отклонявано към пясъкозадържателя с цел използване 

за технологични нужди. 
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За 2015 г. не са регистрирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. 

Янещица вследствие на аварийни ситуации и съответно не се е наложило операторът 

да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците 

от замърсяването, с което се изпълняват условията на КР – изпълнение на Условие 

10.3.2.2. 

Съгласно изискванията на Условие 10.3.3 от КР в ТМ 1 е извършван 

мониторинг на всеки 3 месеца. Резултатите от мониторинга са представени в Таблица 3 

Емисии в отпадъчни води.  

В изпълнение на Условие 10.3.3.2 притежателят на КР е разработил и прилага 

инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с 

индивидуалните емисионни ограничения. Резултатите от тази оценка се записват в 

оперативен документ към инструкцията – Дневник за наблюдение на замърсителите на 

околната среда – отпадъчни води. 

Съгласно изискванията на Условие 10.3.3.3 притежателят на КР измерва 

заустваните количества смесен поток отпадъчни и дренажни води по гореспоменатото 

разходомерно устройство. Не са установявани нарушения на целостта на 

разходомерното устройство.  

Дейността на ИБТ „Хан Богров“ не попада в обхвата на дейностите, за които се 

докладва по ЕРИПЗ, описани в Приложение 1 Регламент 166/2006 за създаване на 

ЕРИПЗ. ИБТ „Хан Богров“ не осъществява дейност по регламента. По тази причина 

операторът не докладва по ЕРИПЗ в ГДОС за КР 481-Н0/2013 г. 

 

 

Операторът изпълнява Условие 10.4, като прилага инструкция за периодична 

проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, и 

периодична проверка на водоплътността на резервоарите по Условие 10, нивото на 

водите в тях, вкл. установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за 

тяхното отстраняване. Извършвани са ежеседмични проверки през цялата година и 

не са установявани несъответствия. В КР няма заложена норма за емитирано 

количество замърсител на единица продукт. 

 

Емитирано 

количество 

замърсител 

в 

отпадъчните 

води 

Преработени 

отпадъци 

Емитирано 

количество 

замърсител/единица 

продукт 

Норма по 

КР 

Съответствие 

(Да/Не) 

- - - - - 
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 4.5 Управление на отпадъците 

В изпълнение на изискванията на Условие 11.1 операторът не е генерирал 

отпадъци, различни от посочените в това условие на КР или в количества, по-големи от 

посочените в условието, както и не е извършвал с образуваните отпадъци дейности, 

които не са разрешени в условието. За отчетния период операторът е генерирал 

следните отпадъци от дейността и следните производствени и/или опасни отпадъци: 

 Код 19 05 02 Некомпостирани фракции от животински и растителен произход – 

600 тона. За 2015 г. са третирани 656 тона, на площадката се съхраняват 294 

тона към 31.12.2015 г. 

 Код 19 12 12 други отпадъци, вкл. смеси от материали от механично третиране 

на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11* - 122,140 тона при норма от 

126 тона/год. Отпадъците са предадени за обезвреждане D5. 

 Код 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа  - 0,207 

тона. Към 31.12.2015 г. тези отпадъци са се съхранявали на площадката на 

определеното за целта място. 

 Код 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа – 0,06 тона. Към 31.12.2015 г. тези отпадъци са се 

съхранявали на площадката на определеното за целта място. 

 Код 13 02 08* Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки. – 0,125 тона.  

 Код : 15 02 02*: Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – 0,056 тона. 

Към 31.12.2015 г. тези отпадъци са се съхранявали на площадката на определеното за 

целта място. 

В изпълнение изискванията, заложени към Условие 11.2.1 операторът приема на 

територията на площадката единиствено отпадъци, посочени като разрешени в 

Условие 11.2.1 в количества, ненадвишаващи разрешените в КР 481-Н0/2013 г.  

 

В ИБТ са приети отпадъци с кодове, наименование и количества, както следва: 

Код на  

отпадъка  

Описание на 

отпадъка 

Наличен отпадък 

към 1 януари на 

отчетната година 

Приет 

отпадък 

Третиран 

отпадък 

Описание на 

метода 

Наличен отпадък 

към 31 декември 

на отчетната 

година 

тон
 

тон
 

тон 
 

тон 

1 2 3 4 5 6 7 

20 01 25 

Хранителни 

масла и 

мазнини 

0 9,1 9,1 

R3 – 

анаеробно 

разграждане с 

последващо 

компостиране 

0 

20 01 08 

Биоразгради

ми отпадъци 

от кухни и 

0 2349,66 2349,66 

R3 – 

анаеробно 

разграждане с 

0 
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обществено 

хранене 

последващо 

компостиране 

20 03 02 
Отпадъци от 

пазари 
0 1725,99 1725,99 

R3 – 

анаеробно 

разграждане с 

последващо 

компостиране 

0 

20 02 01 
Биоразгради

ми отпадъци 
1512 9365,56 9729,56 

R3 –

компостиране  
1148 

02 02 03  

Материали, 

негодни за 

консумация 

или 

преработван

е 

0 976,14 976,14 

R3 – 

анаеробно 

разграждане с 

последващо 

компостиране 

0 

02 03 04 

Материали, 

негодни за 

консумация 

0 787,48 787,48 

R3 – 

анаеробно 

разграждане с 

последващо 

компостиране 

0 

02 03 04  

Отпадъци от 

производств

о или 

преработван

е на тютюн 

0 27,28 27,28 

R3 – 

анаеробно 

разграждане с 

последващо 

компостиране 

0 

02 05 01 

Материали, 

негодни за 

консумация 

или 

преработван

е 

0 88,16 88,16 

R3 – 

анаеробно 

разграждане с 

последващо 

компостиране 

0 

02 06 01 

Материали, 

негодни за 

консумация 

или 

преработван

е 

0 1386,46 1386,46 

R3 – 

анаеробно 

разграждане с 

последващо 

компостиране 

0 

02 07 02 

Материали, 

негодни за 

консумация 

0 5,54 5,54 

R3 – 

анаеробно 

разграждане с 

последващо 

компостиране 

0 

02 07 04 

Материали, 

негодни за 

консумация 

0 12,74 12,74 

R3 – 

анаеробно 

разграждане с 

последващо 

компостиране 

0 
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Общият тонаж на приетите отпадъци е 18246,11 т., като от него са третирани 

17098,11 т. На площадката за временно съхранение на зелени отпадъци се съхраняват 

1148 т. зелени отпадъци. 

 

 Организация относно пропускателния режим към доставчиците на отпадъци 

Отпадъците се приемат въз основа на писмен договор по предварително 

утвърден график и направена приета заявка в изпълнение на Условие 11.2.1. 

Операторът приема отпадъците със съпроводителен документ на всеки от товарите и е 

предварително информиран за вида, количеството и състава на отпадъците, с което се 

изпълняват Условия 11.2.2.1 и 11.2.2.2. В съответствие с изискванията на Условие 

11.2.2.3 притежателят на КР извършва проверка на съпроводителната документация на 

отпадъците, прави визуална проверка на съответствието на отпадъците, измерва 

теглото на отпадъците и попълва идентификационен документ по Приложение №4 от  

чл. 7 на Наредба 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публичните регистри. 

 

 Предварително съхраняване на образувани отпадъци 

Операторът събира всички образувани на площадката отпадъци, посочени в 

Условие 11.1, в съответствие с нормативната уредба по околна среда и съгласно 

изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци на определените за тях места. 

Местата са обозначени с табели, определени са клетки за съхраняване на отпадъците 

съгласно Заявлението за КР и помещението, в което са разположени клетките, е с 

трайна подова настилка, не е свързано към канализационната мрежа и се заключва. 

Отпадъците се съхраняват в добре затворени съдове, отговарящи на изискванията, и 

видът им е ясно обозначен. С гореописаното притежателят на КР изпълнява Условие 

11.3. 

В изпълнение на Условие 11.4 операторът е предал за транспортиране отпадъци 

с код 19 12 12 на фирма, притежава регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО, с която 

е сключен писмен договор. Отпадъкът с код 19 12 12 е предаден чрез тази фирма 

транспориране до площадка „Садината“, която има право да приема отпадък с този код 

съгласно Решение № 431-Н0-И0-А1/2015 г. за актуализиране на КР 431-Н0/2012 г. и 

която е част от ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Отпадъкът е 

предаден с цел депониране  D5. В изпълнение на Условие 11.4.2.1 притежателят е 

изготвил съпроводителен документ за всеки от товарите с отпадък с код 19 12 12. 

В съответствие с Условие 11.5.6 операторът е изготвил и изпълнява инструкция 

за оценка на съответствието на оползотворяване на отпадъци с определените в 

условията на настоящето разрешително, установяване на несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. През 2015 г. не са предавани за 

оползотворяване отпадъци. Не са открити несъответствия. 
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В съответствие с Условие 11.6 притежателят на КР е изготвил и изпълнява 

инструкция за оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъци с определените в 

условията на настоящето разрешително, установяване на несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. През 2014 г. не са открити несъответствия. 

В изпълнение на Условие 11.7 притежателят на КР измерва и изчислява 

количествата образувани отпадъци на площадката.  

За отпадъците, образувани пряко от производствения процес: Образувани са 600 

тона отпадък от дейността с код 19 05 02 Некомпостирани фракции от животински и 

растителен произход, които дават ефективност от 0,035 т. образуван отпадък с код 19 

05 02 на един тон преработен отпадък. Нормата в КР е 0,014 т. На този етап нормата на 

ефективност, заложена в КР, не е достигната, тъй като инсталацията не е максимално и 

равномерно натоваренa. През 2015 г. поради технически проблеми в технологична 

линия за преработка на зелени отпадъци, съоръженията там са работили неравномерно. 

Въпреки това, количеството от 600 т. за 2015 г. е максимално допустимото от 600 

тона/годишно, посочено в КР. В изпълнение на Условие 11.7.2 притежателят на КР е 

разработил и прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и 

изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци. 

За да отговори на изискванията, поставени в Условие 11.7.3 притежателят на КР 

прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни 

количества отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на 

отпадъци, генерирани от дейността, с определените такива в разрешителното. Като 

коригиращо действие за достигане на нормата за ефективност на образуването на 

отпадък с код 19 05 02 от дейността на ИБТ „Хан Богров“ операторът се стреми 

непрекъснато да подобрява технологичния процес, да прилага максимален контрол на 

входящия отпадък и да осигурява оптимални условия за протичане на компостирането. 

За дейностите с отпадъци са попълнени Таблица 4. Образуване на отпадъци и 

Таблица 5. Обезвреждане на отпадъци от Приложение 1 на ГДОС. 

Извършени са по 4 броя проверки на съответствието на предварителното 

съхраняване и обезвреждането, транспортирането  и ефективността на образуването на 

отпадъци. Открито е несъответствие в нормата за ефективност за код 19 05 02, за което 

причините и предприетите коригиращи действия са посочени по-горе. Несъответствия 

на съхранението,  предаването за обезвреждане и транспортирането на отпадъци не са 

установени. През 2015 г. са предадени следните количества отпадъци: 
Код на 

отпадъка 

Вид на 

отпадъка 
Наличен 

към 01 

януари на 

отчетната 

година 

Образ

уван 

Третиран на 

площадката (в 

т.ч. и 

подготовка за 

третиране) 

Описание 

на 

третиранет

о 

Предаден 

Наличен 

към 31 

декември 

на 

отчетната 

година 

Срок за 

съхране

ние 

19 12 12 Примеси 

от 

предварите

лно 

0 
122,1

4 
122,14 

Предварите

лно 

съхраняван

е 

122,14 0 

Три 

години 

съгласн

о 
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третиране, 

смеси от 

материали 

условия

та на 

КР 

19 05 02 Некомпост

ирани 

животинск

и и 

растителни 

фракции 

350 600 656 

Предварите

лно 

съхраняван

е 

0 294 

Три 

години 

съгласн

о 

условия

та на 

КР 

13 01 10* Нехлорира

ни 

хидравлич

ни масла 

на 

минерална 

основа 

0,117 0,207 0,324 

Предварите

лно 

съхраняван

е 

0,117 0,207 

Три 

години 

съгласн

о 

условия

та на 

КР 

13 02 05* Нехлорира

ни 

моторни, 

смазочни и 

масла за 

зъбни 

предавки 

на 

минерална 

основа 

0 0,06 0,06 

Предварите

лно 

съхраняван

е 

0 0,06 

Три 

години 

съгласн

о 

условия

та на 

КР 

13 02 08* Други 

моторни, 

смазочни и 

масла за 

зъбни 

предавки 

0,225 0,125 0,35 

Предварите

лно 

съхраняван

е 

0,225 0,125 

Три 

години 

съгласн

о 

условия

та на 

КР 

15 02 02* Абсорбент

и, 

филтърни 

материали 

(включите

лно 

маслени 

филтри, 

неупомена

ти 

другаде), 

кърпи за 

изтриване 

и 

предпазни 

облекла, 

замърсени 

с опасни 

вещества 

0,044 0,056 0,1 

Предварите

лно 

съхраняван

е 

0,1 0 

Три 

години 

съгласн

о 

условия

та на 

КР 
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15 01 01 Хартиени 

и 

картонени 

опаковки 0 0,8 0,8 

Предварите

лно 

съхраняван

е 

0,8 0 

Три 

години 

съгласн

о 

условия

та на 

КР 

15 01 02 Пластмасо

ви 

опаковки 

0 1 1 

Предварите

лно 

съхраняван

е 

0,18 0,82 

Три 

години 

съгласн

о 

условия

та на 

КР 

15 01 04 Метални 

опаковки 

0 0,102 0,102 

Предварите

лно 

съхраняван

е 

0,102 0 

Три 

години 

съгласн

о 

условия

та на 

КР 

20 01 01 Хартия и 

картон 

0 0,2 0,2 

Предварите

лно 

съхраняван

е 

0,2 0 

Три 

години 

съгласн

о 

условия

та на 

КР 

 

Съгласно Условие 11.8.1 операторът извършва анализи на образуваните при 

производствената дейност отпадъци. Отпадъците се образуват при едни и същи 

технологични процеси. Опраторът разполага със заверени работни листове на 

отпадъците. Операторът е подал в РИОСВ доклад от основно охарактеризиране на 

отпадъка с код 19 12 12, предназначен за обезвреждане чрез депониране в съответствие 

с изискванията на Част 1, Раздел 3 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. 

  

 4.5 Шум 

Според Условие 12.2.1 операторът е длъжен да извършва собствени 

периодични измервания на общата звукова мощност и еквивалентните нива на шум не 

по-малко от един път в рамките на 2 календарни години. През 2014 година Операторът 

е извършил измерване на шум в мястото на въздействие и по границите на площадката, 

дневно, вечерно и нощно ниво. Следващите собствени периодични измервания ще 

бъдат заложени в мониторинга за 2016 г. В изпълнение на Условие 11.2.2 операторът 

прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. Съгласно 

Условие 12.2.3 операторът е изготвил и прилага инструкция за оценка на 
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съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на 

производствената площадка, в мястото на въздействие с разрешеното такова, 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. Резултатите от прилагането на инструкциите се документират в 

специално създаден за целта дневник, а протоколите от измерванията се съхраняват на 

площадката.  

За периода няма данни за оплаквания и не са постъпили такива от живущите в 

района на Инсталацията за налични наднормени шумови емисии при оператора. 

 

 4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  

 Опазване на подземните води 

В изпълнение на Условие 13.1.2 операторът прилага инструкция за периодична 

оценка на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, 

установяване на причините и отстраняване на течове. Освен че се извършва ежедневен 

обход на площадката, при който всеки теч или проблем се записва в Дневник на 

неизправностите заедно с мероприятията, необходими за отстраняването му, веднъж 

месечно се извършва проверка конкретно на горепосочените тръбопроводи и 

оборудване, като резултатите се записват в дневник, работен документ към 

инструкцията. Притежателят на КР е осигурил достатъчно количество сорбиращи 

материали в случай на разлив и е изработил инструкция за разливи от 

вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води – изпълнение на 

Условия 13.4 и 13.5. За 2015 г. не е имало разливи на вещества на площадката. 

 

 Мониторинг на подземните води 

Според условията в КР операторът няма задължение да извършва мониторинг 

на почви. 

Наблюденията на показателите на подземните води се извършват спрямо 

показателите, посочени в таблица 13.2.1 в честотата, посочена в таблица 13.2.2 на КР - 

веднъж на шестмесечие. Съгласно КР водно ниво в ПВ 1 и ПВ 2 се измерва 4 пъти 

годишно, а в ТК1 – веднъж месечно. Мониторингът се извършва в три пункта – ТК1, 

ПВ1 и ПВ2. Резултатите са отчетени за всеки контролен кладенец в Приложение №2 на 

оператора. В съответствие с Условие 13.2.2 притежателят на КР прави периодична 

оценка по изготвена писмена инструкция на съответствието на концентрацията на 

замърсителите в подземните води с определените за тях стойности за стандарти за 

качество. Всички резултати от собствения мониторинг се документират в Дневник за 

наблюдение на замърсителите в околната среда – подземни води, като според 

инструкцията при установяване на несъответствия се отразяват и предприетите 

възможни коригиращи действия. За периода на действие на КР за 2015 г. са извършени 

2 броя анализи – през м. юни и месец декември, а за показателя алуминий в ПВ 1 – 

общо 4 броя анализи.  



               ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ 

                      гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg 

ГДОС на Инсталация за биологично третиране „Хан Богров” в изпълнение на условията на 

Комплексно разрешително № 481 – Н0/2013 г. 

стр. 33 от 45 

 

При сравняване концентрацията на замърсителите с определените за тях 

стойности за стандарт са установени превишения на нормите за подземни води по 

показателя алуминий в ПВ1 (точните данни са посочени в таблица 7 Подземни води от 

Приложение 1 на ГДОС). 

Хронология на мониторинга на показател „алуминий“ от пускането на 

инсталацията в експлоатация: 

При  измерване на показателя алуминий през март месец 2014 г. в ПВ1 са 

установени 3670+-370 микрограма/л при норма 200 микрограма/л (протокол от 

изпитване №6054/09.04.2014г. на изпитвателна лаборатория „Евротест-контрол“ ЕАД. 

Поради тази причина е проведен допълнителен собствен мониторинг и проба от ПВ1 е 

взета повторно през месец юни 2014 г., когато превишение не е установено – измерени 

са стойности под 10 микрограма/л при норма 200 микрограма/л (протокол от изпитване 

№2014/1370 от 01.07.2014 г. на изпитвателна лаборатория „Еколаб“ към „Диал ООД“). 

При регулярния мониторинг през месец септември 2014 г. превишения по показател 

алуминий в ПВ1 също не се установяват (протокол от изпитване №2014/2954 от 

30.09.2014г. на изпитвателна лаборатория „Еколаб“ към „Диал“ ООД). Резултатите за 

2014 г. са отчетени в ГДОС за съответната година. 

Резултати от измерванията на показател „алуминий” – м. юни 2015г.: 

Въз основа на резултатите при измерване на показателя алуминий в ПВ1 бяха 

установени стойности от 463+-23 микрограма/л при норма 200 микрограма/л (протокол 

от изпитване № 2015/5055 от 03.07.2015 г. на изпитвателна лаборатория „Еколаб“ към 

„Диал“ ООД). 

Анализ на резултатите  от измерване на стойността на алуминий през месец 

септември, проведено във връзка с периодичната оценка:  

Не се установява превишение на ПДК на показателя – с протокол от изпитване 

№ 6853/05.10.2015 е отчетена стойност 107 +-7 микрограма/л при норма от 200 

микрограма. 

Анализ на резултатите, получени при последните измервания на показателя 

„алуминий“ в ПВ 1 – месец декември 2015 г.: 

По време на измерванията, извършени през месец декември 2015 г. във връзка с 

периодичния мониторинг, изискван с условията на комплексното разрешително се е 

отчетена стойност на показателя „алуминий“  264+-18 микрограма/литър (протокол от 

изпитване № 2015/8376 от 28.12.2005 на изпитвателна лаборатория „Еколаб“ към 

„Диал“ ООД).  

Считаме, че установеното превишение се дължи на минали замърсявания в 

района. Според едно от най-подробните проучвания за установяване замърсяването на 

земеделските земи в района на „Кремиковци”АД с тежки метали и арсен, извършено 

по задание от Управление „Поземлена реформа” през 1997 г. от фирма „Спектротех”, 

като основни източници на замърсяване са посочени комбинат Кремиковци (на 5 км. 

северно от площадката на предприятието) и хвостохранилището на Хан Богров (на 0,2 

км. западно от площадката).  В района на Горни Богров и Хан Богров са замърсени над 

86,4% от земеделските земи. От това става явно, че фоновите нива на концентрация на 

тежки метали в почви и подземни води в района са по-високи от пределно допустимите 
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концентрации по този показател още преди влизането в експлоатация на ИБТ „Хан 

Богров“. 

Поради своя характер – третиране на разделно събрани биоотпадъци - дейността 

на ИБТ „Хан Богров“ по никакъв начин не би могла да допринесе за повишаване на 

концентрацията на тежки метали в подземните води. 

Предложени коригиращи действия: 

Като коригиращо действие операторът е  предложил д апродължи с кратност 3 

месеца  измерването  на показателя алуминий в пункт ПВ1, като въз основа на 

получените резултати да се прецени необходимостта от следене на този показател в 

кратност по-малка от предвидената в Условие 13.2.1 на КР (шест месеца). 

 

Резултатите от извършения собствен мониторинг на подземните води в ТК1, 

ПВ1 и ПВ2 са посочени в Таблица 7. Опазване на подземните води от 

Приложенията на ГД.  

Въведен е Дневник за разливи, който се попълва ежемесечно, с което се 

изпълнява усл. 13.3.4 от КР.  

Не са регистрирани и аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване 

на подземните води.  

На обекта се съхранява дневник, в който се документират проверките за разливи 

на площадката, в който дневник към момента на действие на КР не са регистрирани 

течове и разливи. Операторът съхранява достатъчно количества сорбиращи материали 

/пясък/ в подходящи съдове, надписани за предназначението им. Операторът осигурява 

извършването на товаро-разтоварните работи на площадката на определените за целта 

места, с което се изпълняват условията на КР. 

Съгласно условията на КР операторът няма задължение да извършва анализ на 

почви, затова не е попълнена Таблица 8. Опазване на почвите към Приложенията на 

ГД. 

Не са възниквали аварийни случаи, свързани със замърсяване на подземните 

води,за което и операторът не е информирал незабавно РИОСВ, Басейнова дирекция, 

Гражданска защита към МИС и дежурния при общински съвет по сигурност и 

управление при кризи.  

В изпълнение на усл. 14.1. от КР операторът е разработил „План за действия 

при възникване на бедствия, аварии и кризисни ситуации на ИБТ „Хан Богров“ , 

утвърден от НС ПБЗН на района с площадката, съгласуван с Кмета на район 

„Кремиковци” . Планът и приложенията към него се актуализират ежегодно. В 

Аварийния план са идентифицирани всички възможни аварийни ситуации с 

въздействие върху околната среда и здравето на хората, както и начина на действие за 

всяка от тях, който осигурява най-добра защита. Определени са средствата за 

противодействие на възможните аварии, местата с разположението им, редовната им 

проверка и поддръжка в изправност. Изготвен е и се актуализира списък на персонала / 

с включени телефонни номера и начините за оповестяването им/, отговорен за 
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изпълнение на действията, предвидени в Плана. Сформирана е оперативна група за 

действия при евентуално възникване на аварии. Целта на ръководството на 

предприятието е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за 

работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации. Тъй като не са 

възниквали аварийни ситуации през 2015г. , такива не са документирани в дневника, 

съответно не са отразявани причини за аварията, време и място на възникване, както и 

предприети действия по отстраняването, което се изисква по усл.14.3. и 14.3.1. от КР.  

Операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети в съответствие с 

изискванията на нормативната уредба, която е представил в РИОСВ-София. В същата 

са планирани мерките за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични 

щети и за причинени екологични щети, освен това не се е налагало последните да се 

актуализират, с което се изпълнява усл. 14.2. от КР.  

Не са възниквали такива случаи за непосредствена заплаха и за причинени 

екологични щети, за което и операторът не е информирал незабавно компетентните 

органи.  

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 

условията по КР (ИППСУКР)  

 

ИБТ „Хан Богров“ няма такава програма по КР. 

6.Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;  

 

През 2015 г.в периода на действие на КР няма прекратяване работата на 

инсталацията или на част от нея, поради което усл. 16.1; 16.2; 16.3. от КР са 

неприложими.  

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения  

 

През 2015 г. на ИБТ „Хан Богров“ не е имало аварии, свързани с околната среда.  

 

8. Подписване на годишния доклад  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация 

в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено 

комплексно разрешително № 481-Н0/2013 г. на Столична община за „Инсталация за 

биологично третиране на площадка „Хан Богров“. 

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

копия от този доклад на трети лица. 

 

Подпис..............................................  

Дата 02.06.16 г. и печат 

Име на подписващия: Николай Савов 

Длъжност в организацията: Директор ОП СПТО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

 Таблица 1. Докладване по ЕРИПЗ 

Дейността на ИБТ „Хан Богров“ не попада в обхвата на дейностите, за които се 

докладва по ЕРИПЗ, описани в Приложение 1 Регламент 166/2006 за създаване на 

ЕРИПЗ. ИБТ „Хан Богров“ не осъществява дейност по регламента. По тази причина 

операторът не докладва по ЕРИПЗ в ГДОС за КР 481-Н0/2013 г. 

 

 Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух  

ТИ 2 – КТЕА 2: 

Параметър Единица  НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг – 

снети с П-л № 

Е 

35А/22.01.2016 

на „СЖС 

България“ 

ЕООД 

Честота 

 на мониторинг 

Съответстви

е 

SОx mg/Nm
3
 35 30,9 Веднъж годишно Да 

NOx mg/Nm
3
 250 238,8 Веднъж годишно Да 

CO mg/Nm
3
 100 93,5 Веднъж годишно Да 

 

 

ТИ3 – Подгряващ котел (Нагревател): 

Параметър Единица  НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг - 

– снети с П-л 

№ Е 

36А/22.01.2016 

на „СЖС 

България“ 

ЕООД 

Честота 

 на мониторинг 

Съответствие 

SOx mg/Nm
3
 35 21,9 Веднъж годишно Да 

NOx mg/Nm
3
 250 191,7 Веднъж годишно Да 

CO mg/Nm
3
 100 62,2 Веднъж годишно Да 
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ТИ6 – Денсиметричен сепаратор: 

Параметър Единица  НДЕ, 

съгласно КР 

 

Резултати от 

мониторинг П-

л № Е 

26А/22.01.2016 

на „СЖС 

България“ 

ЕООД 

Честота 

 на мониторинг 

Съответств

ие 

Прах mg/Nm
3
 20 1 Веднъж 

годишно 

Да 

 

 

 Таблица 3. Емисии в повърхностни води - ТМ1 
Параметър Едини

ца 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат

и от 

монитори

нг – 

Снети с 

П-л № 

2015/2099 

от 

06.04.201

5 г. на 

„Еколаб” 

към 

„Диал” 

ООД 

Резултат

и от 

монитори

нг – 

Снети с 

П-л № 

2015/5053 

от 

03.07.201

5 г. на 

„Еколаб” 

към 

„Диал“ 

ООД  

Резултат

и от 

монитори

нг – 

Снети с 

П-л № 

2015/6834 

от 

05.10.201

5 г. на 

„Еколаб” 

към 

„Диал“ 

ООД 

Резултат

и от 

монитори

нг – 

Снети с 

П-л № 

2015/8373 

от 

28.12.201

5 г. на 

„Еколаб” 

към 

„Диал“ 

ООД 

 

Честота 

на 

монитори

нг 

 

Съответст

вие 

Температура С◦ Да не 

надвишав

а с 3 

градуса 

средната 

температ

ура за 

сезона 

 12,3 

 

21 17,5 17,0 При 

взимане 

на 

пробата 

Да 

Активна 

реакция 

РН - 

единиц

и 

6-9 7,97 7,42 7,48 6,99 Веднъж 

на три 

месеца 

Да 

Неразтворен

и вещества 

mg/dm3 35 4,6 9,4 <5 6,7 Веднъж 

на три 

месеца 

Да 

Общ азот 

mg/dm3 10 6,07 5,92 6,64 7,19 Веднъж 

на три 

месеца 

Да 

Общ фосфор 

mg/dm3 2 0,18 0,096 0,1 0,057 Веднъж 

на три 

месеца 

Да 

БПК5 mg/dm3 30 4,1 6,4 4,1 3,6 Веднъж 

на три 

месеца 

Да 



               ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ 

                      гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg 

ГДОС на Инсталация за биологично третиране „Хан Богров” в изпълнение на условията на 

Комплексно разрешително № 481 – Н0/2013 г. 

стр. 39 от 45 

 

ХПК mg/dm3 150 13,6 22,6 15,7 13,8 Веднъж 

на три 

месеца 

Да 

Мазнини 

mg/dm3 10 3,1 2,3 2,4 2,3 Веднъж 

на три 

месеца 

Да 

Нефтопроду

кти 

mg/dm3 10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Веднъж 

на три 

месеца 

Да 

 

Отпадък Код Годишно количество 

 

 

Годишно количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката* 

Транспортир

ане 

е-собствен 

транспорт/ 

външна 

фирма 

Съответств

ие 

  Количеств

а 

определен

и 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Колич

ества 

опред

елени 

с КР 

Реално 

измерено 

 

  

 

 

 

Примеси (смеси от 

материали) 

19 12 

12 

126 122,14 - - Да Да Да 

Некомпостирани 

фракции от 

животински и 

растителен 

произход 

19 05 

02 

600 600 0,014 0,035 Да Не са 

предавани 

Да за 

годишните 

количеств

а, Не  за 

нормата 

на 

ефективно

ст 
Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и други масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 

05* 

0,5 0,06 - - Да 

 

Не са 

предавани 

Да  

Други моторни, 

смазочни и масла 

за зъбни предавки 

13 02 

08* 

0,5 0,125 - - Да Да  Да 

Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална 

основа 

13 01 

10* 

0,5 0,207 - -  

Да 

Да  Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

15 02 

02* 

0,2 0,056 - - Да Да  Да   
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 Таблица 4.Образуване на отпадъци 

 

През 2015 г. не са генерирани други отпадъци, описани в Таблица 11.1, 11.2.,11.3 и 

11.4 на КР 481-Н0/2013 г., различни от упоменатите в горепосочената Таблица 4. 

 

 Таблица 5. Обезвреждане на отпадъци 

 

Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждане 

Съответствие 

Други отпадъци 

/включително смеси от 

материали/ от 

механично третиране на 

отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11* 

19 12 12 Не Не ОП СПТО, Депо за 

неопасни отпадъци 

„Садината” 

Да 

 

 

 Таблица 6: Шумови емисии 

 

Операторът е извършил измерване на шум в мястото на въздействие и по границите 

на площадката, дневно, вечерно и нощно ниво през 2014 г. Следващите собствени 

периодични измервания ще бъдат заложени в мониторинга за 2016 г. Поради тази 

причина Таблица 6 не е попълнена. 

Място Ниво 
Измерено през 

деня/нощта 

Съответствие 

(да/не) 

-   - - -  

 

вещества 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 

01 

0,8 0,8 - - Да  Да  Да  

Пластмасови 

опаковки 

15 01 

02 

1 1 - - Да  Да  Да  

Метални опаковки 
15 01 

04 

0,5 0,102 - - Да  Да  Да  

Хартия и картон 
20 01 

01 

0,2 0,2 - - Да  Да  Да  
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 Таблица 7: Подземни води 
№ Показат

ел 

Точка 

на 

пробовзема

не 

Концентрация 

в подземните 

води,съгласно 

КР  /стандарт 

за качество по 

усл. 13.3.2./ 

Резултати от 

мониторинг 

 

 

Честота 

на 

мониторин

г 

 

 

Съответст

вие 

 

 

 

 

  

Протоколи 

№ ТК1: 

2015/5054 

от 

03.07.2015 

г.; ПВ1: 

2015/5055 

от 

03.07.2015 

ПВ2: 

2015/5056 

от 

03.07.2015 

г. 

Протокли 

№ ТК: 

2015/8374 

от 

28.12.2015; 

ПВ1: 

2015/8375 

от 

28.12.2015; 

ПВ2: 

2015/8376 

от 

28.12.2015 

1 Активна 

реакция 

ТК1  6,5  9,5 РН 

единици 

7,86 7,07 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1  6,5  9,5 РН 

единици 

7,15 6,87 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2  6,5  9,5 РН 

единици 

7,43 7,08 Два пъти 

годишно 

Да 

2 Електро

проводи

мост 

ТК1 2000 µS cm-1 629 675 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 2000 µS cm-1 800 567 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2 2000 µS cm-1 943 1048 Два пъти 

годишно 

Да 

3 Обща 

твърдост 

ТК1 12 mg-eqv/l 6,0 6,2 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 12  mg-eqv/l 6,0 5,9 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2 12 mg-eqv/l 8,3 6,5 Два пъти 

годишно 

Да 

4 Перманг

анатна 

окисляе

мост 

ТК1 5 mg O2/l 0,64 0,16 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 5 mg O2/l 0,64 1,12 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2 5 mg O2/l 1,6 0,88 Два пъти 

годишно 

Да 

5 Амониев 

йон 

ТК1 0,5  mg/l 0,05 <0,05 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 0,5 mg/l 0,378 <0,05 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2 0,5 mg/l <0,05 <0,05 Два пъти 

годишно 

Да 

6 Нитрати ТК1 50 mg/l 19,1 23,8 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 50 mg/l 18,5 16,4 Два пъти Да 
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годишно 

ПВ2 50 mg/l 11,1 19,1 Два пъти 

годишно 

Да 

7 Нитрити ТК1 0,5 mg/l 0,024 0,036 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 0,5 mg/l 0,079 0,049 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2 0,5 mg/l 0,316 0,029 Два пъти 

годишно 

Да 

8 Фосфати ТК1 0,5 mg/l 0,05 <0,05 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 0,5 mg/l 0,18 0,12 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2 0,5 mg/l 0,11 0,10 Два пъти 

годишно 

Да 

9 Натрий ТК1 200 mg/l 54,09 48,26 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 200 mg/l 35,41 24,6 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2 200 mg/l 192,54 116,72 Два пъти 

годишно 

Да 

10 Алумин

ий 

ТК1 200 µg/l 18 56 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 200 µg/l 463 264 Два пъти 

годишно 

Не – взети 

са 

повторни 

проби  

ПВ2 200 µg/l 106 117 Два пъти 

годишно 

Да 

11 Желязо ТК1 200 µg/l <10 32 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 200 µg/l 145 146 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2 200 µg/l <10 65 Два пъти 

годишно 

Да 

12 Манган ТК1 50 µg/l <5 <5 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 50 µg/l <5 <5 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2 50 µg/l <5 <5 Два пъти 

годишно 

Да 

13 Нефтопр

одукти 

ТК1 50 µg/l <50 <50 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ1 50 µg/l <50 <50 Два пъти 

годишно 

Да 

ПВ2 50 µg/l <50 <50 Два пъти 

годишно 

Да 

 

Таблица 8: Опазване на почви – Съгласно КР 481-Н0/2013 г. операторът няма 

задължение да извършва мониторинг на почви, затова не е попълнена Таблица 8. 

 Таблица 9. Аварийни ситуации 
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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 

- - - - - - 

 

Приложения на оператора 

 

 

 

Дата

Измерена 

стойност 

(м)

Норма 

(макс. 

стойност 

на 

понижени

е) (м)

Съответ-

ствие 

(Да/Не)

Коригира

що 

действие 

(при 

несъответ

ствие)

Резултат Старо Ново Разлика

Общо 

количеств

о

Състоя-

ние на 

техни-

ческото 

съоръ-

жение на 

ТК1

31.1.2015 2,15 4,05 Да 17495 18344 849 18344 Добро

28.2.2015 2,35 4,05 Да 18344 18393 49 18393 Добро

31.3.2015 2,50 4,05 Да 18393 18429 36 18429 Добро

30.4.2015 2,55 4,05 Да 18429 18489 60 18489 Добро

31.5.2015 2,60 4,05 Да 18489 18577 88 18577 Добро

30.6.2015 2,50 4,05 Да 18577 18668 91 18668 Добро

31.7.2015 2,40 4,05 Да 18668 18714 46 46 Добро

31.8.2015 2,50 4,05 Да 18714 18720 6 6 Добро

30.9.2015 2,50 4,05 Да 0 23 23 23 Добро

31.10.2015 2,50 4,05 Да 23 76 53 53 Добро

30.11.2015 260 4,05 Да 76 141 65 65 Добро

31.12.2015 2,70 4,05 Да 141 250 109 109 Добро

ТК1 (ДВН)

Динамично водно ниво
Отчети по водомер Baylan # SK 11064 MI – 

001.

Измерени стойности на нивото на подземните води и на добитите водни количества от ТК 

„Столична Община – Горни Богров, Кремиковци, София"
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