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Въведение 

 
 
 

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) 
 
 

 
Община Елхово притежава Комплексно разрешително № 134/2006 г. и настоящият 
Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от ЗООС 
и Условие 5.10.2. от цитираното  Комплексно разрешително (КР), съгласно които 
Община Елхово се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – 
Стара Загора Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2016г., за които е 
предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, 
следваща годината за която се отнася. 
 
Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към 
утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 
г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на 
годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително”. Формата му дава възможност, необходимата информация лесно да бъде 
прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите 
ангажименти съгласно директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на 
емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за 
Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). 
 
Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. С ПМС № 
278/20.12.2005г.) 
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1. УВОД 
 
1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно 
разрешително: 
 
       “ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО 
И БОЛЯРОВО” 
 
1.2  Адрес по местонахождение на инсталацията: 
 
Инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е разположена на 1100-
1200 м. североизточно от с. Добрич, Община Елхово. Площадката на депото се намира 
в кв. 69 УПИ I 96007 с. Добрич, Община Елхово, обл. Ямбол 
 
1.3  Регистрационен номер на КР: 
 
Комплексно разрешително № 134/2006 г. 
 
1.4  Дата на подписване: 
 
14.11.2006 г. 
 
1.5  Дата на влизане в сила на КР: 
 
02.12.2006г. 
 
1.6  Оператор на инсталацията: 
 
ОБЩИНА ЕЛХОВО, гр.ЕЛХОВО  
 
1.7  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора: 
 
гр. Елхово, общ. Елхово, 
обл. Ямбол, ул. “Търговска” № 13 
тел. номер: 0478/88 004 
факс: 0478 /88 034 
e-mail : obshtina@elhovobg.org 
 
1.8  Лице за контакти:  
 
Гергана Кирова– мл. експерт „Екология” 
 
1.9  Адрес, тел.  номер, факс, e-mail на лицето за контакти:  
 
гр. Елхово, общ. Елхово, 
обл. Ямбол, ул. “Търговска” № 13 
тел. номер: 0478/81 269 
факс: 0478 /88 034 
e-mail : G.kirova@elhovobg.org 
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1.10  Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията:  
 
Регионалното депо за неопасни отпадъци обслужва двете общини Елхово и 
Болярово.Депото се състой от следните две клетки : клетка  №1 изградена и №2 
неизградена.Съгласно Комплексно разрешително №134/2006 на регионалното депо се 
приемат битови и производствени  отпадъци генерирани от населението на  двете 
общини.  
 
 
 
1.11 Производствен капацитет на инсталацията: 
 

№ Инсталация 

 
Позиция на 

дейността по 
Приложение 
№ 4 на ЗООС  

Капацитет 
съгл. КР 

(t/24h) 
 

 
Капацитет 

съгл. КР 
(t/y) 

 
Капацитет 

съгл. КР 
(t) 

Количество 
депонирани 

отпадъци 
(t) 

     01.01.2016г.  
до 31.12.2016г 

1 

Регионално 
депо за 
неопасни 
отпадъци за 
общините 
Елхово и 
Болярово  с. 
Добрич 
 
- Клетка 1;       
                                               
- Клетка 2. 

 
 
         5.4  

7.81 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2835 

 
 

56 705 
 
 
 
 
 
 

26 090 
 

30 615 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008.520(в.т. 
число 55.000 
Да изчистим 

България) 
 
Годишното количество депонирани отпадъци в тонове за инсталацията, за която в 
Условие 4 е определен максимален капацитет до 2835 t/y. Съгласно Условие 11.2.8. от 
Копмплексно разрешително (КР) за периода 01.01.2016г- 31.12.2016г. количество на 
депонираните отпадъци е 2008.520t.   
       От таблицата е видно, че са спазени Условие 4.1. и Условие 4.2. от  КР. 
 
1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на 
околната среда 
 
Кмет на община Елхово, заместник кмет, началник отдел “СУ,ОС и ТСУ”, мл.експерт 
“Екология” в община Елхово, ръководител „Депо за неопасни отпадъци на общините 
Елхово и  Болярово”,с.Добрич, община Елхово. 
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1.13  РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  
 
       Регионална инспекция по околна среда и води – Стара Загора  
         гр. Стара Загора,  ул. “Стара планина” № 2  
 
 
 
1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 
инсталацията: 
 
Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив                                                                  
гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35 
 
 
2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (СУОС) 
       

1. Структура  и отговорности 
       В съответствие с условие 5.1 от КР№134/2006 е изготвен списък с персонала, 
който ще извършва конкретни дейности  по  изпълнение на условията в 
разрешителното, а  също така и лицата отговорни за изпълнение на условията в 
разрешителното.Извършва се актуализация на изготвените списъци при всяка промяна 
на персонала, лицата или отговорностите. 
         

2. Обучение 
Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции, 
изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички 
дейности по условията в КР.Програмата за обучение се актуализира ежегодно, в 
зависимост от потребностите на персонала, като  през отчетната 2016г. са проведени 
следните обучения: 
- Обучение  свързано със софтуерната система за работа с електронна везна 
-Обучение свързано с безопасни и здравословни условия на труд. 
 
 
 

3. Обмен на информация 
-  Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.), протоколи и годишни 
отчети се предоставят съответно на РИОСВ –Стара Загора  и Община Елхово. 
-  Всички нови разпоредби и нормативни документи се прилагат своевременно и в 
определените срокове. 
- В община Елхово е предоставена документация за начина на експлоатация на РДНО 
за водене на отчетност и за периодичния мониторинг, провеждан от Акредитирана 
лаборатория, с която община Елхово има сключен договор. Тази информация е за 
достъп на населението. 
 - В Регионалното депо за неопасни отпадъци се съхранява списък с имената, 
длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни 
начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на 
условията в КР. 
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4.Документиране: 
      Изготвен е и се поддържа актуален списък с нормативните актове по околна среда, 
които се отнасят до работата на исталацията 
Инструкциите и прилежащата документация се намират при отговарящият за 
експлоатирането на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и 
Болярово – инж. Павлин Иванов – Ръководител депо. 
 

5. Управление на документи 
Актуалните документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на 
разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции и 
документи се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за неопасни 
отпадъци и са на разположение на компетентните органи.  
 

6. Оперативно управление 
Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции съхранявани в администрацията на 
Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните 
органи. 
 

7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
   Съгласно КР е изготвена и се спазва инструкцията за периодична оценка на 
съответствието с изискванията на КР. Притежателят на КР е изготвил и прилага 
писмени инструкции за установяването на причините за допуснатите несъответствия и 
предприема коригиращи действия в това число и в управлението на ОС. 
 

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашат 
околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране 
на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване и Плана за 
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 
бедствия, аварии и катастрофи. 
Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В 
началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и 
на спасителните групи. Целта на ръководството на депото е чрез непрекъсната 
превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се 
сведат до минимум аварийните ситуации. 
 

9. Записи   
Всички записи, регламентирани в документите, се водят редовно и са на разположение 
на заинтересованите страни. 
Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка 
на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се 
документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган. 
 

10. Докладване 
Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба 
ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, 



9 

 

регламентирани по КР. 
Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след 
извършване на собствения мониторинг. Ежегодно се изготвя и представя годишен 
доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.  
 

11. Актуализация на СУОС    
     През годината периодично се приемат периодични оценки по проблемите на 
опазване на околната среда и се набелязват коригиращи действия.   
С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за 
СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са 
отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на 
определените отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните 
органи.  
Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност 
придобита на основата на подходящо обучение и опит. 
 
 

Условия по КР №134/2006г. Докладване 

Условие 4.2. Притежателят на настоящото 
разрешително да документира и докладва като 
част от ГДОС годишното количество депониран 
отпадък за инсталацията по Условие 2. 

  - Данните за количеството депонирани 
отпадъци в клетка №1 за отчетната 2016г. са 
представени в таблица към точка 1.11 
„Производствен капацитет на инсталацията”. 
 
  

 
Условия по КР №134/2006г. Докладване 

Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото 
разрешително да актуализира системата за 
управление на околната среда при актуализация 
или изменение на издаденото комплексно 
разрешително или след издаването на ново 
такова. 

През 2016г. не се е налагало да бъде 
извършвана актуализия или изменение на КР 
и следователно и на СУОС. 

 
Условия по КР №134/2006г. Докладване 

Условие 7.5 Притежателят на настоящото 
разрешително да докладва за резултатите от 
изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2  като 
част от ГДОС. 

По Условие 7.1 през периода не е имало 
залпови замърсявания и не се е налагало 
уведомяване на посочените лица и 
институции.  
По Условие 7.2 резултатите от мониторинга 
се съхраняват в „РДНО” и се изпращат 
своевременно до компетентните органи и/или 
се представят при поискване на място. 

 
3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 
 
3.1. Използване на вода 
Община Елхово има сключен договор с “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И КАНАЛИЗАЦИЯ” 
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ЕООД – гр.Ямбол за използване на вода за производствени и питейно-битови нужди. 
Монтирано е измервателно устройство в разпределителната шахта на с.Дорич.През 
2016г. общото количество консумирана вода на депото е била 366 м3,   като за периода 
01.01.2016г.-31.12.2016г.,в процеса на експлоатацията на депото са използвани 330 м3 
за производствени нужди . 
 
 
Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2016 г. 
Източник  

на вода 
Количество 
свежа вода, 

съгласно 
КР m3 /y 

Количество 
свежа вода 

(m3/t депониран 
отпадък) 

съгласно КР 
 

Използвано 
годишно 

количество 
за 

производствени 
нужди  

за период  

Използвано 
годишно 

количество за 
тон депониран 

отпадък 

Съответствие 

ВиК мрежа 
градски 

водопровод 

 
1522 

 
0,536 m3 /t 

  
330 m3 

 
0.164 m3 /t 

 
Да 

 
 
 
 
Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР)  

 
 

  
 

Използвано годишно 
количество 

за производствени нужди  
за период  

Използвано годишно 
количество за тон 

депониран отпадък 

 

2014 г. 2015 г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

ВиК мрежа 
градски 

водопровод 

 
1522 

 
0,536 m3 /t 

  
250 m3 

  
836 m3 

  
330 m3 

 
0.131 
m3 /t 

 
0.437 
m3 /t 

 
0.164 
m3 /t 

 
Да 

 
 

Условия по КР №134/2006 г. Докладване 
Условие 8.1.7.1. Притежателят на 
настоящото разрешително да 
докладва, като част от ГДОС, за  
количеството на използваната вода 
за производствени нужди, изразено 
като годишна консумация на вода за 
тон депониран отпадък за 
инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхватана Приложение 
4 от ЗООС. 

Данни за количеството на използваната вода за 
производствени нужди  и съответно използваното годишно 
количество на вода за тон депониран отпадък са  представени 
в Таблица 3.1. 
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Условие 8.1.7.2. Притежателят на 
разрешителното да докладва като 
част от ГДОС резултатите от 
оценката на съответствието на 
измерените водни количества с 
определените такива в Таблица 
8.1.2. от КР причините за 
документираните несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 
Условие 8.1.7.4. Притежателят на 
разрешителното да докладва 
обобщени данни от прилагането на 
инструкциите по Условия 8.1.3. и 
8.1.4. в т.ч.  
-брой извършени проверки; 
-брой установени несъответствия; 
-причините за несъответствията 
(течове) 
-предприети коригиращи действия. 
 
 
 
 
   
 
 

Депото се захранва с питейна вода от градския водопровод 
въз основа на актуален писмен договор с „ВиК” ЕООД, гр. 
Ямбол /съгласно Условие 8.1.1. от КР/. В депото е изготвена 
инструкция за системни проверки на техническото състояние 
на водопроводната мрежа.  
Резултатите от проверките се отразяват и съхраняват в 
дневника на отговорното лице като на база показанията на 
водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на 
вода за тон депониран отпадък: 
• Изразходваното количество вода на депото е 0,164мЗ/тон 
депониран отпадък. 
• През отчетната 2016г. са извършени 52 проверки на 
водопровода. Извършват се проверки ежеседмично с цел 
недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. 
По водопреносната мрежа не са открити други течове. Тя се 
проверява и поддържа съгласно инструкцията. 

      Оценката на съответствието показва че изчислените количества вода не надвишават 
зададените стойности в КР. 
 
 
3.2. Използване на енергия 
В района на депото е монтиран електромер в електрическото табло на трансформатора. 
За отчетния период 01.01.2016г.-31.12.2016г. консумираната електроенергия за 
производствени нужди на депото е 8.740МW/h. 
  
Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2016 г. 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Количество 
еленергия за един тон 

депониран отпадък 
съгласноКР 

Използвано годишно 
количество за единица продукт 

 
 

Съответствие 
 

 

Електроенергия 0.041  MWh/t 0,0044MWh/t Да 
 
Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР)  

  Използвано годишно 
количество за единица продукт 

 

 
 

 
2014г. 2015г. 2016г. 

Електроенергия 0.041  MWh/t 0,0047 0,0041 0,0044 Да 
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MWh/t MWh/t MWh/t 

 
Условия по КР №134/2006г Докладване 

Условие 8.2.4.1. Притежателят на 
настоящото комплексно разрешително да 
докладва ежегодно, като част от ГДОС, 
количеството използвана електроенергия, 
изразена като: 
- годишна консумация на електроенергия за 
един тон депониран отпадък за 
инсталацията по Условие 2. 

Данните са представени в Таблица 3.2. 

Условие 8.2.4.2 Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
ежегодно, като част от ГДОС резултатите от 
оценката на съответствието на количествата 
електроенергия с определените такива в 
условията на разрешителното, причините за 
документираните несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 

Потреблението на ел.енергия в РДНО е 
регулирано в Договор с "EVN България 
Електроразпределение"  АД,  КЕЦ гр. Елхово. 
Основните консуматори на ел.енергия в района 
на депото са административните 
сгради,кантар,помпената станция,помпи за 
инфилтрат и площадковото осветление. За 
отчетния период няма превишаване на 
консумацията на ел. енергия съгласно 
установените норми в комплексното 
разрешително.  

 
3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 
Таблица 3.3.1. (по Условие 8.3.1.1 от КР) за 2016 г. 

Спомагател
ни 

материали 

Годишно 
количество 
съгласноКР 

Количество 
за единица 

продукт 
съгласно 

КР 

Употребено 
годишно 

количество 
 

Количество за 
единица 
продукт 

 

Съответ 
ствие 

Земни маси 3486 t/y 1.23 t/t 1730 t/y 
 

0,861 t/t Да 

Натриев 
хипохлорид 

 
60  l/y 

 
0.021 l/t 

 
36.0  l/y 

 

 
0,0179 l/t Да 

 
Таблица 3.3.1. (по Условие 8.3.1.1 от КР)  

   
 
 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество за единица 
продукт 

 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2014г 2015г 2016г 

Земни маси 3486 t/y 1,23 t/t 1350 
 t/y 

 

1540 
 t/y 

 

1730 
 t/y 

 

0,709 
t/t 

0,805   
t/t 

0,861 
t/t Да 
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Натриев 
хипохлорид 

 
60 l/y 

 
0,021 l/t 

 
32,5 
l/y 

 

 
34 
l/y 

 

 
36 
l/y 

 

 
0,0171 

l/t 

 
0,0180 

l/t 

 
0,0179 

l/t Да 

 
Таблица 3.3.2.( по Условие 8.3.1.2. от КР ) за 2016 г. 
Горива Годишно 

количество
съгласноКР 

Количество за 
единица 
продукт 

съгласно КР 
 

Употребено 
годишно 

количество 
 

Количество за 
единица продукт 

 

Съотв
етств

ие 
 

Дизелово 
гориво 

18,86 t/y 0,0066 t/t 
депониран 

отпадък 

8,400 t 0,00418t/t      Да 

 
Таблица 3.3.2.( по Условие 8.3.1.2. от КР )  

  
 

 
 

Употребено годишно 
количество 

Количество за единица 
продукт 

 

 
 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Дизелово 
гориво 

18,86 t/y 0,0066 t/t 
депониран 

отпадък 

6,05 t 7,77 t 8,40 t 0,0032 
t/t 

0,0041
t/t 

0,004
2      
t/t 

       
Да 

 
 
 
 

 
Условия по КР №134/2006г. 

 
Докладване 

Условие 8.3.3.1  Притежателят на настоящото 
разрешително да докладва ежегодно като част от 
ГДОС за годишната употреба за производство на 
единица продукт на всеки от контролираните по 
Условие 8.3.1.1. и 8.3.1.2. спомагателни материали 
и горива. 

Посочени са в Таблица 3.3.1. и 3.3.2. 



14 

 

Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето 
разрешително да докладва ежегодно, като част от 
ГДОС, резултатите от оценката на съответствието 
на количества използвани спомагателни материали 
и горива с определените такива в условията на 
разрешителното. 

Изготвена е и се прилага Инструкция за 
„Съответствието на измерените, 
изчислените количества спомагателни 
материали”. 
Земните маси се използват в 
експлоатационния процес за 
запръстяване  на клетка № 1. 
Месечната и годишната консумация на  
суровини се отчитат чрез съответни 
дневници и  oт счетоводството на община 
Елхово. Има съответните документи. 
Операторът декларира, че заложените в 
комплексното разрешително количества, 
не се надвишават. 

 
 
3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти 
 
 
     Ежеседмично се проверява целостта и здравината на резервоарите. Течове не са 
констатирани и не са предприемани допълнителни коригиращи действия.  
 
 
Условия по КР №134/2006г. Докладване 
Условие 8.3.6.1. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва като 
част от ГДОС обобщените данни от 
извършените проверки съгласно Условия 
8.3.4.6., включващи: 
- брой и обект на извършените проверки; 
- брой установени несъответствия; 
- причини за несъответствие; 
- предприетите коригиращи действия; 

• В района на депото се съхраняват  приблизително: 
- 20 л. дизелово гориво в метални туби; 
- 15 л. натриев хипохлорид  в стандартни опаковки.                                                            
– земни маси, добити при работата по изграждане 
на клетка №1. 
   Техническото обслужване на автопарка се 
извършва съгласно изминатите 
километри/моточасове, отразени в съответни 
формуляри. Отработените масла се съхраняват на 
временна площадка за съхранение на опасни 
отпадъци.  
На резервоарите са извършени 52 бр.  проверки, 
като за целта се водят съответни дневници. 
Проверките на съоръженията  за съхранение на 
дизелово гориво и натриев хипохлорид се 
проверяват един път  седмично. 
По време на проверките течове и несъответствия не 
са констатирани. 

 
 
 



15 

 

 
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 
СРЕДА 
 
 
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 
(ЕРЕВВ) и PRTR 
 
    Данните са определени чрез изчисления и са представени в Таблица 1 от  
Приложенията. 
 
 
 
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 
   Данните са представени в Таблица 2 от Приложенията. 
 

Условия по КР №134/2006г. Докладване 
Условие 9.5.3.7. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва, като 
част от ГДОС информация за всички 
вещества и техните количества, свързани с 
прилагането на Европейския регистър на 
емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) 
- резултатите от изпълнението на мерките за 
предотвратяване/ намаляване на 
организирание емисии и интензивно 
миришещи вещества; 
 -постъпилите оплаквания за неприятни 
миризми в резултат от дейностите 
извършвани на плащадката; 
-резултатите от мониторинга; 
-резултатите от проверките на ефективността 
на газоотвеждащата система 

През 2016г. не е извършван мониторинг на 
газови кладенци, по показатели посочени в 
Таблица 9.5.1.1. от КР тъй като депото се 
експлоатира от края на 2010г. Газоотвеждаща 
система ще бъде изградена успоредно с 
депонирането на отпадъците, след запълване на 
първият работен хоризонт до края на 2016 г.. 
Съответствие на стойностите на 
контролираните параметри на инсталацията за 
изгаряне на биогаз с определените оптимални 
такива, както и установените причини за 
евентуалните несъответствия и предприетите 
коригиращи действия не се извършват поради 
липса на мониторинг.  
Предотвратяването на неорганизирани емисии 
и интензивно миришещи вещества се извършва 
чрез контрол по спазване технологията на 
депониране на отпадъците, както и чрез 
периодично оросяване с  вода. Не са постъпили 
оплаквания за неприятни миризми в резултат 
от дейността. 

 
 
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 
Условия по КР №134/2006г. Докладване 
Условие 10.1.2. Емисионни норми 
Условие 10.4.2 Притежателят на настоящото 

Във връзка с Условие 10.1.1.5.1. се извършва 
собствен мониторинг, съгласно наша 
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разрешително да документира и съхранява 
резултатите от прилагане на инструкцията по 
Условие 10.1.1.5.1 за всяка календарна 
година и да докладва като част от съответния 
ГДОС за: 
-Брой на извършените проверки; 
-Установени несъответствия; 
-Предприети коригиращи 
действия/планирани коригиращи действия. 

Инструкция и резултатите се отразяват в 
съответни дневници: 
- вход на ПСОВ :  
  каломаслоуловител–веднъж  месечно; 
  септична яма– веднъж месечно; 
-БПК5- веднъж годишно 
- хлораторна шахта – 1 път седмично; 
В дневниците няма отразени несъответствия, 
които да изискват коригиращи действия. 
Общият брой на проверките през 2016 г. по 
това Условие е  77 бр. (стойностите на 
измерените показатели са отразени в Таблица 3 
от приложенията) 
Съгласно инструкция по условие 10.1.1.5.2 от 
КР 134/2006 през отчетния период са 
извършени 12 броя (визуални) проверки на 
канализационната система за смесен поток 
отпадъчни води (производствени, битово-
фекални и дъждовни). 
През отчетния период (01.01.2016-31.12.2016 
г.) не са установени течове и други повреди в 
канализационната система.  
        В дневника няма отразени несъответствия, 
които да изискват коригиращи действия. 

Условия по КР №134/2006г. Докладване 
Условие 10.4.6 Притежателят на настоящото 
разрешително да докладва замърсителите по 
Условие 10.1.4.4, включително пренос извън 
площадката на замърсители в отпадъчните 
води, предназначени за преработка, за които 
са надвишени пределните количества, 
посочени в Приложение ІІ на Регламент 
№166/2006г. на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 януари 2006г., относно 
създаването на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсители 
(ЕРИПЗ). 

Докладвано в Таблици 1 и 3 от Приложенията. 
             
 

 
През отчетния период  01.01.2016-31.12.2016 г.  не са правени замервания на 
количествата  на зауствани отпадни води по Условие 10.1.2.4-смесен поток 
производствени, битово-фекални и дъждовни води, зауствани в дере втора категория. 
Годишното количество използвана вода за цялата площадка е 366 м3  отчетено чрез 
водомерно устройство. През 2016 г. не са зуствани инфилтирани отпадъчни води по 
Условие 10.1.2.2, тъй като се връщат в тялото на депото. 
 
 
4.4. Управление на отпадъците 
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Условия по КР №134/2006г. Докладване 
Условие 11.1. Образуване на отпадъци. На територията на депото е определена площадка за 

временно съхраняване на производствени и опасни 
отпадъци, образувани пряко от производствения 
процес на инсталацията.  
През 2016 г. на територията на РДНО  по време на 
експлоатацията на инсталацията не са образувани 
отпадъци, еднакви по вид с тези, определени с 
Условие 11.1.1. от КР и в количества, не 
превишаващи тези, определени в условието 
/показани са в Таблица 4 към приложенията/. 
По Условие 11.1.2. Програмата за управление на 
дейностите по отпадъците, е представена и 
утвърдена от РИОСВ. 
Изготвена е и се прилага Инструкция  по Условие  
11.1.3. 

Условие 11.2. Събиране и приемане на 
отпадъците. 

По Условие 11.2.4. и Условие 11.3.4. - Отпадък с 
код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни 
тръби и други отпадъци, съдържащи живак през 
отчетната 2016г. не е образуван, също така нямаме 
наличен от минали години. 
 По Условие 11.2.5 и Условие 11.3.5. – Отпадъци: 
13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа през отчетната 2016г. не е 
образуван , 13 02 05*- нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 
основа през отчетната 2016 г. не е образуван. Ще се 
съхраняват на определените за това места /склад/ в 
затворени съдове, като са обозначени с табели. 
Площадката, на която ще се съхраняват, е 
бетонирана. Събират се разделно. 
По Условие 11.2.6. За отпадък с код и 
наименование 16 06 01* - “Оловни акумулаторни 
батерии” са подготвени условия за съхранение 
съгласно изискванията. 

Условие 11.2.7. Притежателят на 
настоящото разрешително да извършва 
приемане на отпадъците по условие 11.2.8. 
по предварително уточнен график и 
направена и приета заявка с притежателя на 
отпадъците и въз основа на писмен 
договор. 

Приемането на отпадъците се извършва съгласно 
спазване на описаните в Инструкция процедури по 
прием на отпадъци. 
 

 
       Подготвени са местата за разделно събиране съгласно Условие 11.2.2. от 
Комплексното разрешително. За отпадък с код и наименование 20 01 21* - 
“Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак” е изпълнено  Условие 
11.2.4. от Комплексното разрешително. За отпадък с код и наименование 13 01 10* - 
“Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа” и 13 02 05* - “Нехлорирани 
моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа” е изпълнено  
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Условие 11.2.5. от Комплексното разрешително. За отпадък с код  и наименование    16  
06  01* - “Оловни акумулаторни батерии” е изпълнено Условие 11.2.6. от 
Комплексното разрешително.  
 
 
Таблица, съгласно Условие 11.2.8. 
 
Отпадък Код Количество 

депонирани 
отпадъци 

2016г. 
t/y 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на 
фирмите, 

които 
депонират 
отпадъци - 

общо 

Съответствие 

Смесени 
битови 

отпадъци 

20 03 01 1897,680( в 
т.ч.55.000 да 

изчистим 
България) 

Депониране Община           
Елхово и 
Община 
Болярово           

Да 

Отпадъци от 
пазари 

20 03 02 110,840 Депониране Да 

 
 
 
 
 
 Таблица, съгласно Условие 11.2.8. 
 
Отпадък  Количество депонирани 

отпадъци  
t/y 

   

2014г. 
 

2015г. 
 

2016г. 

Смесени 
битови 

отпадъци 

20 03 01 1769,36 1795,98 1897,68 Депониране Община           
Елхово и 
Община 
Болярово           

Да 

Отпадъци от 
пазари 

20 03 02 135,86 116,82 110,84 Депониране Да 
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Условия по КР №134/2006г. Докладване 
Условие 11.9.2 Притежателят на настоящото 
разрешително да документира всички 
измервани съгласно условие 11.7. количества на 
отпадъците и да докладва като част от ГДОС 
образуваните количества отпадъци като 
годишно количество. 
 

Данните са показани в Таблица 4 от приложенията. 
 

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото 
разрешително да представя като част от ГДОС: 
 Брой и обект на проверките; 
 Установени несъответствия; 
 Причини; 
 Предприети мерки/ мерки, които ще 
бъдат предприети; 
 Обощени данни от мониторинга 
определен в условие 11.7.5 
- количествата на  генерираните отпадъци са 
посочени в таблица 4 от приложенията  
- събирането и временното съхранение на 
отпадъците се извършва съгласно условията в 
КР№134/2006 
- транспортиране на отпадъците – не е 
извършвано 
- опозотворяване и обезвреждане на отпадъци е 
посочено в таблица 5 от приложенията 
Прилагат се инструкции за периодична оценка 
на съответсвието на събранането на отпадъците 
в съответствие с условията в КР№134/2006, 
причини за установените несъответстствия и за 
предприемане на коригиращи действия 
-През отчетната 2016г. е извършен мониторинг 
на състоянието на депото.По отношение на 
структурата и състава на отпадъчното тяло са 
направени следните измервания: 
 -площ, заета от отпадъци- 11,5дка (9130 t) 
-обем на отпадъците- 15200 м3 
-състав на отпадъците – отпадъци с кодове 20 
03 01 и 20 03 02 
-технология на депониране – натрупване и 
уплътняване, с продължителност на 
експлоатацията към 01.06.2015г. – 66 месеца  и 
свободен капацитет  16962 t. 
Към момента на проверката не е констатирано 
слягане на тялото на депото 

 
 
4.5. Шум 
 
Условия по КР №134/2006 Докладване 
Условие 12.3.3 Притежателят на Източник на шум, свързан с дейността на 
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настоящото разрешително да докладва 
ежегодно, като част от ГДОС: 
      - резултатите от наблюдениета на 
показателите по Условие12.2.1 
- оплаквания от живущи около 
площадката; 
- установени несъответствия с 
поставените в разрешителното максимално 
допустими нива, причини за 
несъответствията, предприети/планирани 
коригиращи действия. 

депото, са сметоизвозните машини и 
компактора. В района няма други източници на 
шум и при отсъствие на дейност на депото, 
шумовият фон е естественият природен фон на 
средата. 
В изпълнение на условие 12 от КР през 2016г. е 
извършено измерване на промишлени източници 
на шум на „Депо за неопасни отпадъци на 
общините Елхово и Болярово” Измерванията се 
извършват от акредитирана лаборатория.  
Съгласно условие 12.2.2 от КР№134/2006 
притежателят на разрешителното да извършва 
собствени периодични измервания веднъж на 
две години на показателите по Условие 12.2.1. 
Такова измерване е извършено:               
През 2016г. протоколи от изпитване  
№1466/12.12.2016г.-дневно,   
№1474/12.12.2016г-вечерно, и  
№1475/12.12.2016г-нощно. 
 През от отчетната 2016г. не са постъпвали 
оплаквания от физически и юридически лица от 
дейността в района около депото. 
Следващо измерване ще бъде направено през 
2018 г.. 

 
 
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 
Преди пускане в експлоатация е извършено пробовземане и анализ за състоянието на 
почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) съгласно 
Условие 13.9.2. по показатели посочени в таблица 13.9 от Комплексното разрешително. 
През отчетната 2016 г., съгласно честотата на мониторинга посочена в таблица 13.9 от 
КР е извършен анализ на състоянието на почвите от акредитирана лаборатория и е 
направена проверка за съответсвие с базовото състояние.Данните от направените 
анализи са представени в Таблица 8 от приложенията 
През отчетната 2016 г. е извършено пробовземане и анализ от акредитирана  
лаборатория на подземните води в изпълнение на Условие 13.8.1. от Комплексното 
разрешително съгласно показателите, посочени в Таблица 13.8.1. и съгласно Плана за 
контрол и мониторинг на РДНО. 
Резултатите от направените анализи са представени  в Таблица 7. 
 
 
5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 
ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР 
(ИППСУКР) 
 
“Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово”  няма такава 
програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на 
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околната среда. 
 
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ 
ОТ ТЯХ 
 
 През отчетния период не е прекратявана  работа на инсталации или част от тях. 
 
 
 
7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ     
ВЪЗРАЖЕНИЯ 
 
 
7.1 Аварии: 
 
През отчетната 2016г. на “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово  
и Болярово”, намиращо се в землището на с.Добрич, Община Елхово не са възникнали 
аварийни ситуации. 
 
 
7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на РДНО, за 
които е издадено КР: 
 
      През периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. не са постъпвали оплаквания или 
възражения, свързани с дейността на депото. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 
 
 
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено Комплексно разрешително № 134/2006 г. на “Регионално 
депо за неопасни отпадъци за общините Елхово и Болярово” с оператор 
Община Елхово. 
 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или 
МОСВ на копия от този доклад на трети лица.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ПЕТЪР КИРОВ                                                                          29.03.2017 г. 
    Кмет на Община Елхово 
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Приложения Таблици: 
 
Данните при изчислителните методи /CORINAIR – 94/ са на база количествата 
депонирани битови отпадъци от общините Елхово и Болярово. 
Количеството депонирани отпадъци за периода 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. съгл. 
Условие 11 е: 2008,520 t.   
 
Таблица 1.  
Замърсители по EPEBB и PRTR 
 

   Емисионни прагове 
(колона 1) 

 
 

 
 

№ CAS 
номер 

Замърсител Във 
въздух 

(колона 
1а) 

Във води 
(колона 1 

b) 

В почви 
(колона 

1 c) 

   Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. 
1# 74-82-8 Метан(CH4) С 184783,84 

С 
    

3# 124-38-
9 

Въглероден 
диоксид 
(СО2) С 

 
371576,2 

С 

 
 

 
 

 
 

 
 

12#  Общ азот   
0,1377 

М 

   

13#  Общ фосфор   
0,0282 

М 

   

79#  Хлориди   
18,883 

М 

   

18# 7440-
43-9 

Кадмий и 
съединения (Cd) 

  
0,000403 

М 

   

76#  Общ органичен 
въглерод, 

изразено като 
ХПК/3 

  
8,540 

М 

   

 
Газоотвеждащата система на клетка 1  е изградена в края на 2015 г. но не са 
извършвани замервания  на емисии от точкови източници. За изчисляване на емисиите 
е използвана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха – КОД 
по CHEB - 94: 091004 за дейности и съоръжения – сметища или съгласно изискването 
на Актуализирана методика за определяне на емисиите на вредни вещества във 
въздуха, утвърдена със Заповед № РД - 77 от 03.02.2006г. на МОСВ.  
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Емисиите от CH4 са: 2008,520 Mg/год х 92 kg/Mg.10 -3 = 184,78384Mg/год. 
=184783,84кг/год 
         Емисиите от СО2 са: 2008,520 Mg/год х 185,0 kg/Mg.10 -3 = 
371,5762Mg/год=371576,2кг/год 
         Емисиите от O2, H2 и H2S не могат да се изчислят защото не е провеждан 
мониторинг на газоотвеждащата система на клетката и за тях няма утвърдени 
емисионни фактори в по-горе посочената методика. 
 
        Данните за състоянието на смесен поток  отпадни  води (производствени,битово-
фекални и дъждовни) са на база измервания отразени в протоколи  от изпитване 
№0164/28.03.2016г.; №0165/28.03.2016г.;№0166/28.03.2016г. и са представени в 
Таблица 3.2. През месец юни,септември и ноември(точки на пробовземане 1,2 и 3) 
пробовземане не е извършено поради липса на водно количество в пунктовете, като 
това е отразено в протоколи за вземане на извадки №0628/0629/0630/20.06.2016г.; 
№1136//1137/1138/30.09.2016г. и №1345//1346/1347/15.11.2016г. 
    Изчисленията за съответните замърсители (кг/година) са направени като средно 
аритметичната стойност на всеки измерен показател (съгласно протоколите)  се 
умножи по количеството на зауствани отпадни води за година, съгласно допустимите 
стойности от КР №134/2006г, тъй като през отчетения период не се е извършвало 
измерване на реалното количество зауствани отпадни води.  
               Кадмий (Cd)  -366 х 0,0011 х 10ˉі= 0,000403 кг/год 
                 Общ азот      -366 х 0,3763 х 10ˉі= 0,1377кг/год 
                 Общ фосфор  -366 х 0,077 х 10ˉі= 0,0282 кг/год 
                 Хлориди      -366 х 51,593 х 10ˉі= 18,883 кг/год 
                 Общ органичен въглерод, ХПК/3 - 366 х 23,333 х 10ˉі= 8,540 кг/год 
 
Таблица 2                                                                                                                                                                                                                                                              
Емиси в атмосферния въздух  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Резултати от 
мониторинг 

 
 

 
 

Непрекъс
нат 

монито 
ринг 

Периоди 
чен 

монито 
ринг 

 
Всяка емисия*, 
докладвана в 
таблица 1. колона 
1 

      

Метан  (CH4)     
/общо за депото/ 

кg/у Не се 
регламентир

а 

- - - - 

Въглероден 
диоксид (CO2) 
/общо за депото/ 

кg/у Не се 
регламентир

а 

-  
- 

- - 

Азотни оксиди 
(NОх) 

кg/у Не се 
регламентир

- - - - 
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а 
Фини прахови 
частици <10 µ m 
(PM 10) 

кg/у Не се 
регламентир

а 

- - - - 

 
Показателите NОх и РМ 10 не са докладвани, тъй като не могат да се изчислят поради 
липса на утвърдени емисионни фактори в по-горе посочената методика. 
 
 
 
Таблица 3.  
Емисии в отпадъчни води (производствени, битово-фикални и 
дъждовни). 
 
3.1Мониторинг на пречиствателните съоръжения на ПСОВ по условие 10.1.1.1 
 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Честота на 
мониторинг 

Отчетени стойности 
(съгл. протоколи от изпитване) 

Съответствие  
да/не 

Канализационно пречиствателно съоръжениие (КПС) 

 
БПК5 

 
360 mg/dm3 

 
1 път 

годишно 

 
107.9±13.4(№0789/02.08.2016г.)  

 

 
Да 

 
Неразтворени 

вещества 

 
433 mg/dm3 

 
1 път 

месечно 

81±8(№0045/01.02.2016г.) 
63±6(№0127/08.03.2016г.) 
23±3(№0167/28.03.2016г.) 
18±3(№0364/09.05.2016г.) 
71±9(№0490/01.06.2016г.) 
50±6(№0629/29.06.2016г.) 
60±4(№0789/02.08.2016г.) 
83±6(№0982/02.09.2016г.) 
63±7(№1229/03.10.2016г) 
68±6(№1383/02.11.2016г.) 
14± 3(№1459/23.11.2016г.) 
<3*(№1840/29.12.2016г.) 

Да 
 
 
 

          
 
3.2Мониторинг на заустван смесен поток отпадъчни води 
 
ТП 1 Протокол от изпитване №0164/28.03.2016г. 
Параметър  Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг Съответствие 

Активна 
реакция pH 

 6,0 – 8,5 8,10±0,16 Веднъж на тримесечие Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50  19±3 Веднъж на тримесечие Да 

ХПК mg/dm3 70  46±4 Веднъж на тримесечие Да 
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(бихроматна) 
БПК5 mg/dm3 15  1,6±0,1 Веднъж на тримесечие Да 
Азот (амониев) mg/dm3 2  <0,039* Веднъж на тримесечие Да 
Фосфор (общо 
като фосфати) 

mg/dm3 2  <0,05* Веднъж на тримесечие Да 

Хлорни йони mg/dm3 300  19,14±2,89 Веднъж на тримесечие Да 
Желязо (общо) mg/dm3 1,5  <0,005* Веднъж на тримесечие Да 
Кадмий mg/dm3 0,01  <0,0011* Веднъж на тримесечие Да 
Нефтопродукти mg/dm3 0,3  0,22±0,03 Веднъж на тримесечие Да 
  
 
 
ТП 2 Протокол от изпитване №0165/28.03.2016г. 
Параметър  Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг Съответствие 

Активна 
реакция pH 

 6,0 – 8,5 7,78±0,14 Веднъж на тримесечие Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50  21±3 Веднъж на тримесечие Да 

ХПК 
(бихроматна) 

mg/dm3 70  <10* Веднъж на тримесечие Да 

БПК5 mg/dm3 15  <3* Веднъж на тримесечие Да 
Азот (амониев) mg/dm3 2  0,78±0,05 Веднъж на тримесечие Да 
Фосфор (общо 
като фосфати) 

mg/dm3 2  0,090±0,002 Веднъж на тримесечие Да 

Хлорни йони mg/dm3 300  23,79±3,32 Веднъж на тримесечие Да 
Желязо (общо) mg/dm3 1,5  <0,005* Веднъж на тримесечие Да 
Кадмий mg/dm3 0,01  <0,0011* Веднъж на тримесечие Да 
Нефтопродукти mg/dm3 0,3  <0,03* Веднъж на тримесечие Да 
 
 
ТП 3 Протокол от изпитване №0166/28.03.2016г. 
 
Параметър  

Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг Съответствие 

Активна 
реакция pH 

 6,0 – 8,5 8,05±0,15 Веднъж на тримесечие Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50  18±3 Веднъж на тримесечие Да 

ХПК 
(бихроматна) 

mg/dm3 70  14±3 Веднъж на тримесечие Да 

БПК5 mg/dm3 15  <3* Веднъж на тримесечие Да 
Азот (амониев) mg/dm3 2  0,31±0,03 Веднъж на тримесечие Да 
Фосфор (общо 
като фосфати) 

mg/dm3 2  0,090±0,002 Веднъж на тримесечие Да 

Хлорни йони mg/dm3 300  111,85±23,14 Веднъж на тримесечие Да 
Желязо (общо) mg/dm3 1,5  <0,05* Веднъж на тримесечие Да 
Кадмий mg/dm3 0,01  <0,0011* Веднъж на тримесечие Да 
Нефтопродукти mg/dm3 0,3  <0,03* Веднъж на тримесечие Да 
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Забележка -*под границата на количествено определяне на метода 
 
 
    Анализът на състоянието на смесен поток отпадни води (производствени, битово-
фекални и дъждовни) е установено чрез измервания отразени в протоколи от изпитване 
№0164/28.03.2016г.; №0165/28.03.2016г.;№0166/28.03.2016г..  През месец 
юни,септември  и ноември пробовземане не е извършено поради липса на водно 
количество в пунктове1,2 и 3 отразено в протоколи за вземане на извадки 
№0628/20.06.2016г.; №0629/20.06.2016г.; №0630/20.06.2016г.; №1136/30.09.2016г.; 
№1137/30.09.2016г.; №1138/30.09.2016г. ; №1345/15.11.2016г.; №1346/15.11.2016г.;  
№1347/15.11.2016г.. 
Пробовземането е извършено  от три точки на депото, а именно ТП1над депото,срещу 
течението; ТП2 на изход от ПОСВ и ТП3 след депото ,по посока на естествения поток 
на повърхностните води. Анализите са извършени от акредитирана 
лаборатория.Протоколите от измерванията се намират в администрацията на депото, а 
заверени копия от тях са изпратени съответно в РИОСВ Стара Загора и Басейнова 
Дирекция – Пловдив. 
 
 
Таблица 4.  
Образуване на отпадъци 
 

  Годишно 
количество 

 

Годишно 
количество 

за единица продукт 

  
 

 
 

 

Количества 
определени 

с КР 
 

Реално 
измере

но 
 

Количест
ва 

определе
ни с КР 

 

Реално 
измерено 

 

Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Елхово и Болярово 

Инфилтрат 
от депа за 
отпадъци, 
различен от 
упоменатия в 
19 07 02 
(утайка от 
ПСОВ-И) 

 
19 07 03 

 
1500[t/y] 

 
 

 
0 

 
[t/t] 

 
0 

 
Не 

 
Не 

 
Да 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 
Нехлорирани 
хидравлични 
масла на 
минерална 
основа 

 
13 01 
10* 

 
0,3[t/y] 

 
0 

 
Не е 

нормиран 

 
- 

 
Да 

 
Външна 
фирма 

 
Да 

Нехлорирани 
моторни, 

 
13 02 

 
0,6[t/y] 

 
0 

 
Не е 

 
- 

 
Да 

 
Външна 

 
Да 
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смазочни и 
масла за 
зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

05* нормиран фирма 

Утайки от 
маслоуловит
ел- 
ни шахти 
(колектори)  

13 05 
03* 

12.45[t/y] 0 0.0044 [t/t] - Не Външна 
фирма 

Да 

Оловни 
акумулаторн
и батерии 

16 06 
01* 

0,1[t/y] 0 Не е 
нормиран 

- Да Външна 
фирма 

Да 

Флуоресцент
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

20 01 
21* 

0,001[t/y] 0 Не е 
нормиран 

- Да Външна 
фирма 

Да 

Битови отпадъци 
Смесени 
битови 
отпадъци 

20 03 01 1.93[t/y] 0 Не е 
нормиран 

- Не Транспор
ттиране 
собствен 
транспор

т 

Да 

Утайки от 
септични ями 

20 03 04 2[t/y] 0 Не е 
нормиран 

- Не Транспор
ттиране 
собствен 
транспор

т 

Да 

        *Забележка: 
       - Отпадъците с код и наименование 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа и  13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки на минерална основа се съхраняват на закрита, бетонирана  площадка с ясни 
надписи за предназначението й. 
     - Отпадъците с код и наименование 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии се 
съхраняват на закрита, бетонирана  площадка, в специализирани съдове и ясно 
обозначени надписи. 
    - Отпадъците с код и наименование 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак се събират и съхраняват разделно, на закрита , 
оградена и обозначена с табели площадка и оборудвана с херметически затворени 
съдове за съхраняване на счупени лампи. 
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Таблица 5.  
Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 
 

Отпадък 

 
 

Код 

 
 

Оползотвор
яване на 

площадка 
та 

 
 

Обезвреждан
е на 

площадката 

Име на външната 
фирма, извършваща 

операцията по  
оползотворяване / 

обезвреждане 
извън площадката 

 
 

Съответс
твие 

 

Нехлорирани 
хидравлични масла 
на минерална основа 

 
13 01 10* 

 
Не 

 
Не 

 
- 

 
Да 

Нехлорирани 
моторни, смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа 

 
 

13 02 05* 

 
 

Не 

 
 

Не 

 
 
- 
 

 
 

Да 

Утайки от 
маслоуловител 
ни шахти 
(колектори)  

 
13 05 03* 

 
Не 

 
Не 

 
- 

 
Да 

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

 
    16 06 01* 

 
Не 

 
Не 

 
- 

 
Да 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак 

 
    20 01 21* 

 
Не 

 
Не 

 
- 

 
Да 

 
 
Таблица 6. 
Шумови емисии 
Протокол от изпитване №1466/12.12.2016г.-дневно 

Място на измерването Ниво на звуково 
налягане в dB 

(A) 

Измерено през деня Съответствие 
 

           ИТ 1 47,7±0,2 Да Да 
           ИТ 2 49,6±0,2 Да Да 
           ИТ 3 48,5±0,2 Да Да 
           ИТ 4 49,9±0,2 Да Да 
           ИТ 5 51,2±0,2 Да Да 
           ИТ 6 47,3±0,2 Да Да 
           ИТ 7 48,2±0,2 Да Да 
           ИТ 8 51,1±0,2 Да Да 
           ИТ 9 50,2±0,2 Да Да 
           ИТ 10 49,1±0,2 Да Да 
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           ИТ 11 49,6±0,2 Да Да 
           ИТ 12 46,5±0,2 Да Да 
           ИТ 13 47,2±0,2 Да Да 
           ИТ 14 49,6±0,2 Да Да 
           ИТ 15 51,2±0,2 Да Да 
           ИТ 16 52,2±0,2 Да Да 
           ИТ 17 51,3±0,2 Да Да 
           ИТ 18 48,9±0,2 Да Да 
           ИТ 19 49,6±0,2 Да Да 
           ИТ 20 51,2±0,2 Да Да 

Екв.ниво на шум в 
жилищна зона с.Добрич 

           32,2±1,3 Да Да 

Ниво на обща звукова 
мощност 

           107,9±4,4   

 
Протокол от изпитване №1474/12.12.2016г.-вечерно 

Място на измерването Ниво на звуково 
налягане в dB 

(A) 

Измерено през 
вечерта 

Съответствие 
 

           ИТ 1 44,5±0,2 Да Да 
           ИТ 2 45,6±0,2 Да Да 
           ИТ 3 47,2±0,2 Да Да 
           ИТ 4 47,3±0,2 Да Да 
           ИТ 5 46,9±0,2 Да Да 
           ИТ 6 47,8±0,2 Да Да 
           ИТ 7 47,3±0,2 Да Да 
           ИТ 8 47,5±0,2 Да Да 
           ИТ 9 48,2±0,2 Да Да 
           ИТ 10 48,6±0,2 Да Да 
           ИТ 11 48,9±0,2 Да Да 
           ИТ 12 48,3±0,2 Да Да 
           ИТ 13 48,2±0,2 Да Да 
           ИТ 14 47,1±0,2 Да Да 
           ИТ 15 49,2±0,2 Да Да 
           ИТ 16 47,5±0,2 Да Да 
           ИТ 17 48,6±0,2 Да Да 
           ИТ 18 47,9±0,2 Да Да 
           ИТ 19 48,1±0,2 Да Да 
           ИТ 20 47,5±0,2 Да Да 

Екв.ниво на шум в 
жилищна зона с.Добрич 

30,3±1,2 Да Да 

Ниво на обща звукова 106,1±4,3   
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мощност 
 
Протокол от изпитване №1475/12.12.2016г.-нощно 

Място на измерването Ниво на звуково 
налягане в dB 

(A) 

Измерено през нощта Съответствие 
 

           ИТ 1 40,5±0,2 Да Да 
           ИТ 2 41,3±0,2 Да Да 
           ИТ 3 41,2±0,2 Да Да 
           ИТ 4 40,8±0,2 Да Да 
           ИТ 5 40,7±0,2 Да Да 
           ИТ 6 40,2±0,2 Да Да 
           ИТ 7 40,0±0,2 Да Да 
           ИТ 8 39,8±0,2 Да Да 
           ИТ 9 39,7±0,2 Да Да 
           ИТ 10 39,9±0,2 Да Да 
           ИТ 11 40,1±0,2 Да Да 
           ИТ 12 40,5±0,2 Да Да 
           ИТ 13 41,1±0,2 Да Да 
           ИТ 14 40,7±0,2 Да Да 
           ИТ 15 40,5±0,2 Да Да 
           ИТ 16 40,1±0,2 Да Да 
           ИТ 17 40,3±0,2 Да Да 
           ИТ 18 39,8±0,2 Да Да 
           ИТ 19 39,5±0,2 Да Да 
           ИТ 20 39,7±0,2 Да Да 

Екв.ниво на шум в 
жилищна зона с.Добрич 

23,0±0,9 Да Да 

Ниво на обща звукова 
мощност 

98,7±4,0   

  
             Измерванията на еквивалентни нива на шум са направени от акредитирана 
лаборатория. Съгласно условие 12.2.2 от КР№134/2006 притежателят на 
разрешителното да извършва собствени периодични измервания веднъж на две години 
на показателите по Условие 12.2.1, следващо такова измерване предстои да бъде 
извършено през 2018г. 
          През отчетната 2016г. няма постъпили оплаквания от физически и юридически 
лица от дейността в района около депото. 
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Таблица 7. 
Опазване на подземните води 

 

Показател Точка на 
пробовзем

ане 

стандарти 
за 

качество 
на 

подземни 
води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотве
тствие 

Протокол 
№0630/ 

29.06.2016
г. 

Протокол  
№1460/ 

23.11.2016
г 

Водно ниво НС1 m   Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Температура НС1 °C 11,2 15,0 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Разтворени 
вещества 

НС1 1000 
mg.dm ³־ 

520±57 536±57 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Амоний НС1 0,5mg/l <0,05* <0,05* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Фосфати НС1 0,5mg/l <0,15* 0,31±0,02 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Хлориди НС1 250mg/l 47,0±8,1 39,33±5,96 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Желязо(общо) НС1 200 μg/l <5* <5* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Кадмий НС1 5 μg/l <1,1* <1,1* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Арсен НС1 10 μg/l <5* <5* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Хром-общо НС1 50 μg/l <4,9* <4,9* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Мед НС1 100 μg/l <8,3* <8,3* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Молибден НС1 50 μg.dm ³5> *5> ־* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Никел НС1 20 μg/l <4,9* <4,9* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Олово НС1 10 μg/l <5,3* <5,3* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Селен НС1 10 μg/l 7,8±0,3 4,7±0,7 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Цинк НС1 1,0mg/l 16,4±0,1 <10,3* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Флуориди НС1 1,5mg/l 0,24±0,01 0,54±0,03 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Нефтопродукт
и 

НС1 50 μg/l <30* <30* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Нитрити НС1 0,5mg/l <0,01* 0,11±0,01 Веднъж на 6 Да 
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мес. 
Нитрати НС1 50mg/l 7,2±1,02 8,3±0,6 Веднъж на 6 

мес. 
Да 

Сулфати НС1 250mg/l 96,4±13,7 65,56±9,29 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Електропровод
имост 

НС1 2000 
μS.cm ¹־ 

1016±20 975±20 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

рН НС1 ≥6,5≤9,5 6,98±0,14 6,68±0,14 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Сух остатък 
при 105 
градуса С 

НС1  mg.dm ³1015±141 712±45 ־ Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Обща твърдост НС1 12 
mgeqV/l 

8,27±0,07 8,16±1,19 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Калций НС1 150mg/l 125±3 109±15 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Магнезий НС1 80mg/l 24,77±2,34 14±3 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Перманганатна 
окисляемост 

НС1 5mg O2/l 0,58±0,03 7,11±0,44 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Манган НС1 50 μg/l <0,0103* <0,0103* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Натрий  НС1      200mg/l 68,95±0,27 59,71±0,24 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Живак НС1 2μg.dm ³1> *1> ־* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Барий НС1 500μg.dm ³145,4±0,2 143±1 ־ Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Антимон НС1 20μg.dm ³4,9> *4,9> ־* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

 

 

 

 

Показател Точка на 
пробовзем

ане 

стандарти 
за 

качество 
на 

подземни 
води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотве
тствие 

Протокол 
№0631/ 

29.06.2016
г. 

Протокол  
№1461/ 

23.11.2016
г 

Водно ниво НС2 m   Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Температура НС2 °C 12,2 15,4 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Разтворени 
вещества 

НС2 1000 
mg.dm ³־ 

939±65 710±127 Веднъж на 6 
мес. 

Да 
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Амоний НС2 0,5mg/l 0,57±0,04 0,46±0,04 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Фосфати НС2 0,5mg/l 0,50±0,07 0,23±0,01 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Хлориди НС2 250mg/l 84±11 95±12 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Желязо(общо) НС2 200 μg/l 7,1±0,1 107,0±1,6 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Кадмий НС2 5 μg/l <1,1* <1,1* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Арсен НС2 10 μg/l <5* <5* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Хром-общо НС2 50 μg/l <4,9* <4,9* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Мед НС2 100 μg/l <8,3* <8,3* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Молибден НС2 50 μg.dm ³5> *5> ־* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Никел НС2 20 μg/l <4,9* <4,9* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Олово НС2 10 μg/l <5,3* <5,3* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Селен НС2 10 μg/l 4,1±0,4 4,1±0,9 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Цинк НС2 1,0mg/l <10,3* <10,3* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Флуориди НС2 1,5mg/l 0,92±0,08 0,89±0,05 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Нефтопродукт
и 

НС2 50 μg/l <30* <30* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Нитрити НС2 0,5mg/l 0,070±0,00
1 

0,060±0,00
2 

Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Нитрати НС2 50mg/l <0,9* <0,9* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Сулфати НС2 250mg/l 117±38 112±32 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Електропровод
имост 

НС2 2000 
μS.cm ¹־ 

3810±81 11070±225 Веднъж на 6 
мес. 

Не 

рН НС2 ≥6,5≤9,5 7,22±0,14 6,93±0,14 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Сух остатък 
при 105 
градуса С 

НС2 mg.dm926±141 3182±566 ³־ Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Обща твърдост НС2 12 
mgeqV/l 

21,95±0,21 70,1±7,2 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Калций НС2 150mg/l 209±19 642±73 Веднъж на 6 
мес. 

Не 

Магнезий НС2 80mg/l 140±14 463±45 Веднъж на 6 
мес. 

Не 
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Перманганатна 
окисляемост 

НС2 5mg O2/l 6,31±0,81 4,94±0,29 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Манган НС2 50 μg/l 0,3931±0,0
003 

2,277±0,00
5 

Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Натрий  НС2      200mg/l 519,2±0,3 1426±4 Веднъж на 6 
мес. 

Не 

Живак НС2 2μg.dm ³1> *1> ־*  Да 
Барий НС2 500μg.dm ³40,2±0,1 103,3±0,1 ־ Веднъж на 6 

мес. 
Да 

Антимон НС2 20μg.dm ³4,9> *4,9> ־* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

 

 

Показател Точка на 
пробовзем

ане 

стандарти 
за 

качество 
на 

подземни 
води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотве
тствие 

Протокол 
№0632/ 

29.06.2016
г. 

Протокол  
№1462/ 

23.11.2016
г 

Водно ниво НС3 -m   Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Температура НС3 -°C 10,7 16,2 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Разтворени 
вещества 

НС3 1000 
mg.dm ³־ 

600±99 568±57 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Амоний НС3 0,5mg/l 0,11±0,01 <0,05* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Фосфати НС3 0,5mg/l <0,15* <0,15* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Хлориди НС3 250mg/l 42,8±6,6 82±14 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Желязо(общо) НС3 200 μg/l <5* <5* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Кадмий НС3 5 μg/l <1,1* <1,1* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Арсен НС3 10 μg/l <5* <5* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Хром-общо НС3 50 μg/l <4,9* <4,9* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Мед НС3 100 μg/l <8,3* <8,3* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Молибден НС3 50 μg.dm ³5> *5> ־* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Никел НС3 20 μg/l <4,9* <4,9* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Олово НС3 10 μg/l <5,3* <5,3* Веднъж на 6 
мес. 

Да 
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Селен НС3 10 μg/l 3,6±0,6 4,9±0,1 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Цинк НС3 1,0mg/l <10,3* <10,3* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Флуориди НС3 1,5mg/l 0,53±0,02 0,51±0,04 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Нефтопродукт
и 

НС3 50 μg/l <30* <30* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Нитрити НС3 0,5mg/l 0,10±0,002 0,050±0,00
2 

Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Нитрати НС3 50mg/l 20,60±2,91 19,0±1,3 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Сулфати НС3 250mg/l 135±15 51,06±3,64 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Електропровод
имост 

НС3 2000 
μS.cm ¹־ 

983±20 952±20 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

рН НС3 ≥6,5≤9,5 7,14±0,14 7,16±0,16 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Сух остатък 
при 105 
градуса С 

НС3 mg.dm ³1055±113 820±113 ־ Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Обща твърдост НС3 12 
mgeqV/l 

9,01±0,34 8,51±1,18 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Калций НС3 150mg/l 137±6 123±27 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Магнезий НС3 80mg/l 26,42±7,71 29,0±7,4 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Перманганатна 
окисляемост 

НС3 5mg O2/l 1,41±0,07 4,43±0,15 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Манган НС3 50 μg/l 0,0106±0,0
001 

0,0176±0,0
001 

Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Натрий  НС3 200mg/l 60,12±0,16 53,62±0,25 Веднъж на 6 
мес. 

Да 

Живак НС3 2μg.dm ³1> *1> ־*  Да 
Барий НС3 500μg.dm ³65,2±0,1 49,5±0,1 ־ Веднъж на 6 

мес. 
Да 

Антимон НС3 20μg.dm ³4,9> *4,9> ־* Веднъж на 6 
мес. 

Да 

 

 

 
 
 
Пробовземането на проби от подземни води, от изградените три наблюдателни  
сондажа и направените анализи са  извършени от акредитирана лаборатория.  
    Пробовземането  е направено на 20.06.2016г.  и 15.11.2016г. Анализът на 
състоянието на подземните води е установено с протоколи от изпитване 
№0630/29.06.2016г.;№1460/23.11.2016г. на НС1, протоколи от 
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изпитване№0631/29.06.2016г;№1461/23.11.2016г. на НС2 и протоколи от изпитване 
№0632/29.06.2016г.;№1462/23.11.2016г. на НС 3.  
      Протоколите от измерванията се намират в администрацията на депото, а заверени 
копия от тях са изпратени съответно в РИОСВ Стара Загора и Басейнова Дирекция - 
Пловдив. 
      Несъответствието на показателите (Електропроводимост,калций,магнезий и 
натрий) се дължи на факта, че сондажният кладенец се намира в непосредствена 
близост до обработваеми земи, които се торят ежегодно. Превишенията на нормите 
не са в резултат от дейността на депото, тъй като стойностите на тези 
показатели измерени през 2010г преди експлоатацията му са  над допустимия праг. 
      Стойностите на показателите – „мед”, „олово” и „цинк”  са в рамките на 
допустимите спряма определените в таблица 13.8.2 от Комплексно разрешително  
№134/2006г. 
 
Таблица 8. 
Опазване на почвите. Протоколи от изпитване №1463;№1464;№1465/20.12.2016г. 

 
 

 
Показател 

    Концентра 
ция в почвите 

(базово 
състояние), 
съгласно КР 

 
 

Точки на 
пробовземане 

 

 
 
Резултати от 

монито 
ринг 

 
 

Честота на 
монито 

ринг 

 
 
Съответ 

ствие 
 

pН 8,30±0,02 пункт №1   8,15±0,16  Веднъж годишно Да 
Хром 25,48±0,78 

mg/kg¹־ 
пункт №1 107±2 Веднъж годишно Да 

Кадмий <1 mg/kg¹־ пункт №1 3,11±0,06 Веднъж годишно Да 
Цинк  51,59±1,46 

mg/kg¹־ 
пункт №1 325 ±1  Веднъж годишно Да 

Желязо  28872±907 
mg/kg¹־ 

пункт №1 152542 ±2044 Веднъж годишно Да 

Нефтопродукт
и  

42±3 mg/kg¹־ пункт №1 <0,1* Веднъж годишно Да 

      
pН 7,46±0,02  пункт №2 7,28± 0,14  Веднъж годишно Да 
Хром 154,21±4,74 

mg/kg¹־ 
пункт №2 47± 1  Веднъж годишно Да 

Кадмий <1 mg/kg¹־ пункт №2 2,16 Веднъж годишно Да 
Цинк  52,99±1,50 

mg/kg¹־ 
пункт №2 232 ±1  Веднъж годишно Да 

Желязо  34561±1086 
mg/kg¹־ 

пункт №2 112017±2671 Веднъж годишно Да 

Нефтопродукт
и  

<25 mg/kg¹־ пункт №2 <0,1*  Веднъж годишно Да 

      
pН 7,15±0,02  пункт №3 6,95±0,14  Веднъж годишно Да 
Хром 39,77±1,22 

mg/kg¹־ 
пункт №3 92,6± 0,4 Веднъж годишно Да 

Кадмий <1 mg/kg¹־ пункт №3 2,75± 0,06 Веднъж годишно Да 
Цинк  51,58±1,46 пункт №3 230± 2 Веднъж годишно Да 
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mg/kg¹־ 
Желязо  31270±983 

mg/kg¹־ 
пункт №3 143061± 1508 Веднъж годишно Да 

Нефтопродукт
и  

<25 mg/kg¹־ пункт №3 <0,1* Веднъж годишно Да 

 
Анализът на състоянието на почвите /базово състояние/ е извършен преди започване на 
производствена дейност /депониране/. Пробите са взети на 11.11.2010 г. и съответно това е 
документирано с Протоколи от изпитване № 2869/30.11.2010г., 
№2870/30.11.2010г.,№2871/30.11.2010г.,от„Регионална  Лаборатория – Стара Загора” към 
ИАОС на МОСВ съгласно Условие 13.9.2. и показатели посочени в таблица 13.9. от 
Комплексното разрешително.  

През отчетния период 01.01.2016г-31.12.2016г., съгласно честотата на мониторинга 
посочена в таблица 13.9 от КР е извършен анализ на състоянието на почвите от акредитирана 
лаборатория.Пробите са взети с протокол за вземане на проби  съответно от пункт1 ,пункт2 и 

пункт3 №1352/15.11.2016г.  и съответно това е документирано с протоколи от изпитване 
№1463/20.12.2016г.; №1464/20.12.2016г; №1465/20.12.2016г. съгласно Условие 13.9.2. и по 

показатели посочени в таблица 13.9. от Комплексното разрешително. 

 

Таблица 9.  
Аварийни ситуации 
 

Дата на 
инцидента 

 

Описание 
на 

инцидента 
 

Причини 
 

Предприети 
действия 

 

Планирани 
действия 

 

Органи, 
които са 

уведомени 

      
      

 
 През 2016г. не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашат здравето на 
хората и околната среда.В РДНО е разработен и при необходимост се актуализира 
„План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни  работи 
при бедствия, аварии и катастрофи”. Създадена е оперативна група за действия при 
евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за 
подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез 
непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на 
инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации. 
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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 

      
 

През 2016г. не са постъпили оплаквания или възражения свързани с дейноста на инсталациите. 
































