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1. УВОД 

Регионалният център за управление на отпадъците - гр. Кърджали е разположен на 5 км от град 

Кърджали в югоизточна посока. Теренът е относително хълмист с наклон в източна посока от 

около приблизително 12%, а котите са от 330 до 275 м над морското равнище. Площадката е 

собственост на Община Кърджали. 

Достъпът до обекта следва да се осъществява посредством съществуващия подходен път. 

Собственик на РЦУО – гр. Кърджали е Община Кърджали. 

Центърът е предвиден да обслужва 8 общини - Ардино, Черноочене, Джебел, Ивайловград, 

Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград.  

Депото се експлоатира съгласно действащата нормативна уредба на Република България,  

издаденото от МОСВ Комплексно разрешително № 365-Н0/2008 г. и План за експлоатация, 

утвърден от Кмета на Община Кърджали и представен в РИОСВ – гр. Хасково. 

РЦУО работи на 6-дневна работна седмица от понеделник до събота от 8:00 до 17:00 часа.  

Създадена е организация при евентуално закъснение на колите поради авария или друга причина, 

те все пак да могат да бъдат разтоварени. 

За правилното и безопасно функциониране на Регионалния център са предвидени и изградени 

следните съоръжения, свързани с опазване на околната среда: 

 клетка 1 (нова) – изолация по дъното на клетката, дренажна система, система за отвеждане на 

биогаза 

 ограда на РЦУО  

 КПП 

 трап за дезинфекция на автомобили и електронен кантар за автоматично измерване на 

отпадъците 

 площадка за опасни отпадъци – карантинна зона 

 площадкова ВиК - мрежа 

 площадково ел. захранване и районно осветление 

 пречиствателно съоръжение за отпадъчни води 

 трафопост 

 система за улавяне и отвеждане на газ до газстанция /факел/ 

 система за събиране на инфилтрат от Клетка 1 и оросителна система 

 резервоари за питайна вода и вода за ПП-нужди 

 станция за гориво 

 автомивка 

 площадка /склад/ за инертни материали 

 вертикална планировка – вход депо, пътища и пакроустройство 
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 мониторингови кладенци за контрол на подпочвените води 

 външен водопровод за захранване на РЦУО  

 

Фиг.1: Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали. 

 

 Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР); 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, 

Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене“ 

 

 Адрес по местонахождение на инсталацията/ите; 

Землищата на с. Вишеград и с. Островец, местност „Чал Дорасъ“, община Кърджали, област 

Кърджали 

 

 Регистрационен номер на КР; 

365-НО/2008 г. 

 

 Дата на подписване на КР; 

28.11.2008 г. 

 

 Дата на влизане в сила на КР;  

 21.12.2008 г. 

 

 Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното; 

Притежател на Комплексно разрешително - Община Кърджали 
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Оператор - „Зауба“ АД, съгласно Договор № 13416-03/24.06.2016 г., сключен между Община 

Кърджали като Възложител и „ЗАУБА“ АД като Изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА 

НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИ КЪРДЖАЛИ, 

АРДИНО, ДЖЕБЕЛ, ИВАЙЛОВГРАД, КИРКОВО, КРУМОВГРАД, МОМЧИЛГРАД И 

ЧЕРНООЧЕНЕ“      

 

 Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора; 

Община Кърджали - бул. “България” №41, 0361/ 6 73 19, 0361/ 6 29 68, municipalitykj@mail.bg 

„Зауба“ АД – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 48-50, 0889970009 – гл. мениджър РЦУО, 

zauba_rcuo@abv.bg 

 

 Лице за контакти; 

Веселина Танчева – началник отдел „Опазване на околната среда” при Община Кърджали 

Ангел Кабарашев – главен мениджър РЦУО при „Зауба“ АД 

 

 Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти; 

Веселина Танчева – бул. “България” №41, 0361/ 6 73 79, ekologia_kj@abv.bg 

Ангел Кабарашев – РЦУО – Кърджали, 0889970009, zauba_rcuo@abv.bg 

 

 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите; 

 

 Приемане на отпадъците – входящ контрол: идентификация на юридическото/физическото  

лице, собственик на отпадъка, код и основание за притежание на отпадъка, регистрационен  

            номер на автомобила, визуално охарактеризиране на отпадъка; 

 Преминаване през електронен кантар за регистрация на количеството отпадъци; 

 Дезинфекция на сметоизвозните автомобили при влизане и излизане от депото – премина- 

ване през трап, пълен с дезинфекционен разтвор; 

 Депониране – разтоварване на предварително определени участъци и контрол; 

 Разстилане и уплътняване на отпадъците с булдозер; 

 Дневно и междинно покритие - послойно запръстяване на отпадъците с инертен материал; 

 Управление на сметищните газове - кладенци за събиране на газ – изграждането им ще за- 

почне след запълване на първи работен хоризонт и ще се изпълнява успоредно с натруп- 

ване на отпадъка във височина; 

 Управление на инфилтрата – събиране на количеството инфилтрат в буферен резервоар за  

последващо пречистване и оросяване на депонираните отпадъци; 

 Управление на отпадъчните води - събиране на количеството отпадъчните води в буферен 

резервоар за последващо пречистване; 

 Поддържане и експлоатация на дренажни, газоотвеждащи, водопроводни, канализационни  

и отводнителни  съоръжения; 

 Провеждане на мониторингов контрол; 

 Водене на отчетна документация; 

 

 

mailto:municipalitykj@mail.bg
mailto:ekologia_kj@abv.bg
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 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.  

Капацитет на инсталацията: 62,4 т отпадъци/ 24 часа съгласно Условие 4.1. от КР 

Количество за периода от 07.09.2016 г. до 31.12.2016 г.: 83,13 т отпадъци/ 24 часа 

 

Година Депонирани отпадъци, т Забележка 

2016         

/07.09-31.12/ 
10136,05 

Община Кърджали - 5989,38 т 

Община Ардино - 942,36 т 

Община Крумовград - 866,32 т 

Община Кирково - 1151,30 т 

Община Момчилград - 773,78 т 

Община Джебел - 360,75 т 

Община Ивайловград - 52,16 т 

 

 

 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда; 

В Общинска администрация Кърджали функционира отдел “Опазване на околната среда” 

към Дирекция “Архитектура, строителство и устройство на територията”. В сектора работят 

6 служители, 3 от които в областта на управление на отпадъците: 

 

 Веселина Танчева – началник отдел „Опазване на околната среда‖ 

 Гюлкан Мехмед – старши експерт в отдел „Опазване на околната среда‖ 

 Виолета Рангелова – главен специалист в отдел „Опазване на околната среда‖ 

 

Дейностите по експлоатация на депото се изпълняват от „Зауба“ АД, гр. София: 

 

 Петър Пешев – Упълномощен представител на „ Зауба― АД 

 Ангел Карабашев – Главен мениджър на Регионалния център 

 Помощен и обслужващ персонал, 

който при експлоатацията на депото да извършват конкретни дейности по изпълнението на 

условията в Комплексното разрешително. 

 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите; 

РИОСВ Хасково, гр. Хасково,  ул. ”Добруджа” № 14, ет. 5 

 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите; 

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26 
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

От датата на пускане на инсталациите по Условие 2 от КР (към момента в експлоатация е само 2. 

Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, 

Кирково, Момчилград и Черноочене, състоящо се от Клетка 1), Операторът прилага система за 

управление на околната среда, отговаряща на следните изисквания: 

 Структура и отговорности 

Служители на община Кърджали, отговарящи за изпълнението на условията в Комплексното 

разрешително: В Общинска администрация Кърджали функционира отдел ―Опазване на околната 

среда‖ към Дирекция ―Архитектура, строителство и устройство на територията‖. В сектора работят 

6 служители, 3 от които в областта на управление на отпадъците: 

 

 Веселина Танчева – началник отдел „Опазване на околната среда‖ 

 Гюлкан Мехмед – старши експерт в отдел „Опазване на околната среда‖ 

 Виолета Рангелова – главен специалист в отдел „Опазване на околната среда‖ 

 

Дейностите по експлоатация на депото се изпълняват от „Зауба― АД, гр. София въз основа на 

сключен договор от 24.06.2016 г. с община Кържали: 

 

 Петър Пешев – Упълномощен представител на „ Зауба― АД 

 Ангел Карабашев – Главен мениджър на Регионалния център 

 Помощен и обслужващ персонал. 

 Обучение 

Изготвят се годишни програми за обучение съобразно потребнстите на персонала/лицата, 

отговарящи за изпълнението на условията по КР. Програмите се актуализират в зависимост от 

нуждите за обучение. 

Обучение на лицата от Община Кърджали, отговорни за изпълнение на условията в 

комплексното   разрешително: 

 

№ ТЕМА  ЗА   ОБУЧЕНИЕ срок отговорник 

1. Изисквания с условията в комплексното 

разрешително 

постоянен Веселина 

Танчева 

2. Запознаване с нормативните изисквания, 

необходими при изготвянето на 

документацията изискваща се в условията на 

комплексното разрешително 

постоянен Веселина 

Танчева 
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3. Контрол на системата за електронен контрол 

на постъпващите на депото отпадъци 

постоянен Веселина 

Танчева 

4. Запознаване с актуалните документи и 

общински разпоредби отнасящи се до 

управлението на отпадъците и опазването на 

околната среда 

постоянен Веселина 

Танчева 

5. Запознаване с актуалните документи и 

нормативни разпоредби отнасящи се до 

управлението на отпадъците и опазването на 

околната среда 

постоянен Веселина 

Танчева 

 

Обучение на персонала от „ЗАУБА” АД, които извършват конкретни дейности  по 

изпълнението на условията в разрешителното: 

 

№ ТЕМА  ЗА   ОБУЧЕНИЕ срок отговорник 

1. Запознаване с изискванията на Наредба №6 

за условията и изискванията за изграждане 

и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци  (обн. ДВ, бр. 83 от 24.09.2004г.); 

постоянен Ангел 

Карабашев 

2. Изисквания с условията в комплексното 

разрешително 

постоянен Ангел 

Карабашев 

3. Изисквания при попълване на 

документацията изискваща се в условията 

на комплексното разрешително 

постоянен Ангел 

Карабашев 

4. Запознаване с инструкциите, които се 

изготвят и актуализират във връзка с 

изпълнение на условията в комплексното 

разрешително 

постоянен Ангел 

Карабашев 

5. Запознаване със системата за електронен 

контрол на постъпващите на депото 

отпадъци 

постоянен Ангел 

Карабашев 

7. Запознаване с актуалните документи и 

нормативни разпоредби отнасящи се до 

управлението на отпадъците и опазването 

постоянен Ангел 

Карабашев 
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на околната среда 

8. Запознаване с актуалните нормативни 

изисквания по отношение хигиена на труда, 

безопасност на труда и противопожарна 

охрана 

постоянен Ангел 

Карабашев 

През отчетния период е проведено обучение на служителите на „Зауба―АД, отговорни за 

изпълнение на условията в КР, по всички горецитирани теми. 

 Обмен на информация 

Съгласно Условие 5.3.1. от КР се поддържа актуална информация относно отговорните лица за 

изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, 

местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички 

служители. 

Това са и органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на 

разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи): 

Име и длъжност Местопложение на 

работното място 

Телефон 

Кмет на община 

Кърджали 

инж. Хасан Азис 

гр. Кърджали 

бул. България № 41 

0361/ 67 302 

Секретар общински 

щаб за изпълнение 

плана за защита при 

бедствия. 

 

гр. Кърджали 

бул. България № 41 

0361/ 67 332 

0888468925 

Еколог 

община Кърджали 

Веселина Танчева 

гр. Кърджали 

бул. България № 41 

0361/ 67 379 

 

ОД Районно 

управление „Пожарна 

безопасност и защита 

на населението‖ 

гр. Кърджали 

Ул. ―Г. Кондолов‖ 

№26 

0361/ 69 212 

тел. 112 

Регионална инспекция 

по околна среда и 

водите (РИОСВ) 

Хасково 

гр. Хасково  

ул. Добруджа № 14 

038/ 60 16 34 
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Дежурен на РУ на 

МВР Кърджали 

гр. Кърджали 

бул. България № 41 

0361/ 69623 

тел. 112 

Дежурен община 

Кърджали 

гр. Кърджали 

бул. България № 41 

0361/ 67 397 

 

Спешна медицинска 

помощ Кърджали 

гр. Кърджали, бул. 

―България‖ №53 

тел. 112 

Оператор на РЦУО: „Зауба― АД  

Упълномощен 

представител на  

„Зауба‖ АД –  

Петър Пешев 

РЦУО - Кърджали 0886717176 

Отговорник на РЦУО от 

„Зауба‖ АД  -  

Ангел Карабашев 

РЦУО - Кърджали 0889970009 

 Документиране 

Съгасно Условия 5.4.1. от КР е изготен списък с нормативни актове, които се отнасят към работата 

на инсталацията: 

№ Нормативни актове 

1 
Комплексно разрешително № 365-Н0/2008 г. на Община Кърдажли за ―Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Момчилград 

и Черноочене" 

2 
Закон за опазване на околната среда. Обн. ДВ бр.91 / 25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 62 / 

14.08.2015 г. 

3 
Закон за чистотата на атмосферния въздух. Обн. ДВ бр.45 / 28.05.1996 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 

101 / 22.12.2015 г. 

4 Закон за водите. Обн. ДВ бр.67 / 27.07.1999 г., посл. изм. ДВ бр. 61 / 11.08.2015 г. 

5 
Закон за управление на отпадъците. Обн. ДВ бр.53 / 13.07.2012 г., посл. изм. с Решение № 11 от 

10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61/25.07.2014 г. 

6 
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Обн. ДВ бр.10 / 

04.02.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 102 / 29.12.2015 г. 
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7 
Закон за защита от шума в околната среда. Обн. ДВ бр.74 / 13.09.2005 г., посл. изм. ДВ бр. 98 / 
28.11.2014 г. 

8 
Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Обн. ДВ. бр.31/ 6.04.1999г., 

посл. изм. ДВ. бр.34 / 29.04.2011г. 

9 
Наредба № 7/07.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Обн. ДВ 

45/14.09.1999 г. 

10 
Наредба 14/ 23.09.1997 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в 

атмосферния въздух на населените места. Обн. ДВ 42/29.05.2007 г. 

11 
Наредба № 11/14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни 

въглеводороди в атмосферния въздух. Обн. ДВ бр.42 / 29.05.2007 г. 

12 
Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 

олово, бензен, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух. Обн. ДВ бр.58 / 30.07.2010 г. 

13 
Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Обн. ДВ бр.87 

/ 30.10.2007 г., посл. изм. ДВ бр. 28 / 19.03.2013 г. 

14 
Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Обн. ДВ бр.34 / 29.04.2011 г., посл. изм. и 

доп. ДВ бр. 20 / 15.03.2016 г. 

15 
Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадни води във водни 
обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на 

замърсяване. Обн. ДВ бр.47 / 21.06.2011 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 48 /27.06.2015 г. 

16 

Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Обн. ДВ бр.97 / 28.11.2011 г., изм. и 

доп. ДВ бр. 14 / 23.03.2004 г. 

17 
Наредба 3/01.08.2016 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите. Обн. 

ДВ. бр.71/ 12.08.2008г. 

18 Наредба 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Обн. ДВ бр. 66 / 08.08.2004 г. 

19 
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, 

приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г. 

20 
Наредба № 7/24.08.2004 г. за изискванията на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. Обн. ДВ бр.81 / 17.09.2004 г. 

21 
Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  

22 
Наредба 1 / 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г. 

23 

Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията 

при бедствия, аварии и катастрофи, приет с ПМС № 18 от 23.01.1998 г. Обн. ДВ, бр.13/ 

03.02.1998г., посл. изм. ДВ бр. 40 / 18.05.2007 г. 
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24 

Наредба 6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за 
шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите. Обн. ДВ бр.58 / 

18.07.2006 г. 

25 

Наредба 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в 

околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 

информация от промишлените източници на шум в околната среда. Обн. ДВ, бр.3/ 11.01.2011 г.  

26 

Заповед № РД-613/08.08.2012 г. на МОСВ - Методика за определяне на общата звукова 

мощностзвукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне 
нивото на шума в мястото на въздействие 

27 
Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен 
доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, 

утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г. 

Списък на инструкциите, изисквани с КР, съгласно Условие 5.4.2.: 

№ Условие Инструкции 

1 5.5.1. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация 

на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в 

нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване 

на невалидната документация. 

2 5.7.1. 

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени 

инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно 

условията в комплекснот разрешително. 

3 5.7.2. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за 

периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически 

показатели с определените в условията на разрешителното. 

4 5.7.3. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

5 5.8.1. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за 

преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на 
технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. 

6 5.8.2. 
Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за аварийно 

планиране и действия при аварии, в която да бъдат включени дейностите по: 
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- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда 

и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в 

резултат на наводнение или земетресение; 

- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни 

ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и 

здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се 

документира избрания начин на действие, включително действията за 

предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване 
здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; 

- подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при 

аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; 

- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на 

работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в 

разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на 

площадката; 

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи 

действия; 

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при 

авария; 

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им 

проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното 
съхранение; 

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. 

пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места 

за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; 

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала ( с включени 

телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на 

действията, предвидени в Плана за действия при авария; Инструкцията да се прилага 

и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на 

територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или 

авариии. Резултатите да се документират. 

7 8.1.3. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и 

поддръжка на процесите, които са основни консуматори на вода за производствени 

нужди. 

8 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на 



Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали 

Възложител: Община Кърджали 

Оператор : „Зауба“ АД 

 

14 

 

проверки на техническото състояние на водородната мрежа на площадката, 

установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. 

9 8.1.5.2. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за 

измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за 

производствени нужди. Документираната информация да включва: 

- обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката; 

- месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталациите по Условие 

2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; 

- месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за 

инсталациите по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; 

- годишнa консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за 

инсталациите по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; 

10 8.1.5.3. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на 

съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с 
определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите 

от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват. 

11 8.2.1.2. 

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за 

експлоатация и поддръжка на технологично и пречиствателно оборудване, които са 

основни консуматори на електроенергия в Инсталация за  компостиране, Инсталация 
за сортиране и ПСОВ. 

12 8.2.2.1. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща 

измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества 

електроенергия, изразени като: 

- обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката; 

- месечна консумация на електроенергия за всяка от инсталациите по Условие 2, 

попадащи в обхвата на Приложение 4 за ЗООС; 

- месечна консумация на електроенергия за един тон отпадък за всяка от 

инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 за ЗООС; 

- годишна консумация на електроенергия за един тон отпадък за всяка от 

инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; 

13 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за 
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оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с 

определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. 

Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират. 

14 8.3.1.2. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за 

поддръжка на резервоара, описан в Условие 8.3.1.1. Инструкцията задължително да 

съдържа: 

- проверка на целостта и здравината на резервоара и обваловката; 

- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара и обваловката; 

- установяване на причините за регистрираните нарушения; 

- предприемане на коригиращи действия; 

15  9.1.1. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на 

оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен 

режим на  пречиствателното съоръжение и инсталацията за изгаряне на биогаз, 

описани в Таблици 9.1.1. и 9.1.2. 

16 9.1.3.1. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за 

периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри на пречиствателното съоръжение и Инсталацията за изгаряне на биогаз с 
определените оптимални такива в Таблици 9.1.1 и 9.1.2. Инструкцията да включва 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия. 

17 9.2.3. 

От датата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка клетка, притежателят 

на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на 

ефективността й, изразяваща се в: 

- контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на 

газовите ревизионни шахти; 

- периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, 
съгласно изискванията на Условие 9.6.1.1. 

18  9.3.2. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична 

оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, 

установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и 

предприемане на мерки за ограничаването им. 

19 9.3.3. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на 

периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на 

неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. 
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7 9.4.5. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична 

оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на 

интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи 

средства за депото). 

21 10.1.1.2.1. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за поддържане на 

оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, 

по Условие 10.1.1.1. 

22 10.1.1.2.2. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:              - 

периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри 
на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1 с определените  в Таблица 

10.1.1.1;                                                                                                                                - 

установяване на причините за несъответствие;                                                             - 

предприемане на коригиращи действия. 

23 10.1.1.2.3. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична 

проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателното съоръжение, по Условие 

10.1.1.1. 

24 10.1.1.2.4. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична 

проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и 

дренажната система, включително установяване на течове и предприемане на 

коригиращи действия за тяхното отстраняване. 

25  10.1.4.6. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на 

съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни 

ограничения, в Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и 

предприемането на коригиращи действия. 

26 10.3.3.2. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на 

съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни 

ограничения, в Таблица 10.3.1.2., установяване на причините за несъответствията и 

предприемането на коригиращи действия. 

27 11.2.7. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична 

оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в 

разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на 

коригиращи действия. 

28 11.3.10. 
Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка на 

площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното.  

29 11.3.11. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на 

временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за 

установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.  
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30  11.4.3. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична 

оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на 

разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на 

коригиращи действия. 

31 11.5.5. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на 

съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с 

определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на 

причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. 

32 11.6.5. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на 

съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на 

настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

33  11.7.2. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или 

изчисление на образуваните количествата отпадъци в съответствие с условията за 

наблюдение. 

34  11.7.3. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична 

оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените 

такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 

35  12.2.2. 
Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение 

веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. 

36  12.2.3. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на 

съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на 
производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 

16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система 

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

собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на 

шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с 

―Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие‖. 

37 13.1. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. 
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38  13.4. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване 

на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води 

и третиране на образуваните отпадъци. 

39 13.8.4. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична 

оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с 

определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в 

Таблица 13.8.4 и с определено фоново ниво по Условие 13.8.2, установяване на 

причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

40 13.9.3. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична 

оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 

13.9 и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на 

повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. 

41  14.4. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за 

ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на 

отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. 

42 15.1. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и 

спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: 

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в 

действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от 

тях; 

 - спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения 

процес. 

43  15.2. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за 

пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 

2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане 

на производствените процеси. 

44  15.2.1. 

Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране 

на действията по Условие 15.2., включващи продължителност на процесите по 

пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. 
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Отговорни за изпълнението на инструкциите са: 

 Операторът на РЦУО; 

 Лицата, определени със заповед на Кмета на Община Кърджали. 

 Управление на документи 

Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на  документите, изисквани с настоящото 

разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на 

инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. 

 Оперативно управление 

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с КР. 

Съставен и представен в РИОСВ е План за експлоатация на депото и Авариен план. 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Изготвени са и се прилагат следните инструкции: 

- Инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно 

условията в КР; 

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните 

и технически показатели с определение в условията на КР; 

- Инстукция за установаване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

За периода септември – декември 2016 година не са регистрирани аварийни ситуация на 

територията на РЦУО. 

Изготвена е и се прилага инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на 

инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. 

Изготвена е и се прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която са 

включени дейности по: 
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- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и 

здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат 

на наводнение или земетресение; 

- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни 

ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и 

здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се 

документира избрания начин на действие, включително действията за 

предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване 

здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; 

- подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при 

аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; 

- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на 

работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в 

разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на 

площадката; 

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи 

действия; 

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при 

авария; 

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им 

проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното 

съхранение; 

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. 

пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите 

места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; 

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни 

номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на 

действията, предвидени в Плана за действия при авария;  

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или 

инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или 

аварии. Резултатите се документират. 
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Също така има и утвърден Авариен план, който е представен в РИОСВ – гр. Хасково. 

 Записи 

Операторът документира и съхранява: 

- данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на 

съответствието с изискванията на условията в КР; 

- данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи 

действия; 

- данните от преразлеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване; 

Изготвя се списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и 

съхраняване на тези документи. 

 Докладване 

Обобщена информация по условията в КР се представя ежегодно в РИОСВ – гр. Хасково Годишен 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР в срок до 31 март на съответната 

година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Настоящият 

Годишен доклад по околна среда се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1.от 

КР. Докладът се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено КР 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‖, и е съобразен с изискванията на разработеия модул за докладване на 

замърсителите. Формата на доклада дава възможност необходимата информация лесно и бързо 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 замърсяванията (PRTR). 
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 Актуализация на СУОС 

Системата за управление на околната среда се актуализира при актуализация или изменение на 

издаденото Комплексно разрешително № 365-Н0/2008 г., или при издаването на ново такова. 

За педиода септември – декември 2016 г. не е актуализирана системата за управление на околната 

среда. 
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3.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1 Използване на вода 

Операторът използва вода за производствени и питейно-битови нужди от селищната водопроводна 

система на гр. Кърджали, като има подписан договор за доставка на вода с „ВиК― ООД, гр. 

Кърджали. При работа на инсталациите количеството използвана вода не превишава посоченото в 

КР.  

Водоснабдяването на площадката на регионалния център става чрез довеждащ водопровод, който 

захранва напорен резервоар за питейни и противопожарни нужди 200+200 куб.м. Вода се взема от 

съществуваща шахта в землището на с. Горна гледка - имот № 23078 и разположена до нея 

помпена станция. 

С монтирания в помпена станция водомер става измерването на разхода на вода за цялата 

площадка, включително за противопожарни и питейно-битови нужди. 

На площадката на РЦУО използването на вода е за: 

-питейно-битови нужди 

-технически нужди, за измиване на автомобили и поливане на зелени площи 

-противопожарни нужди  

Основният консуматор на вода за производствени нужди е оборудването за измиване на 

сметовозните автомобили и дезинфекционен трап. 

Количеството изразходвана вода се изчислява ежемесечно и годишно – Инструкция за 

измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени 

нужди. Своевременно се прави и оценка на съответствието на изразходваните количества вода с 

определените в разрешителното, като при евентуални несъответствия се предприемат коригиращи 

действия. 

Таблица: Използвано количество вода по месеци за отчетния период септември – декември 

2016 г. 

месец 

количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР, 

м3/тон отпадък 

изразходвано 

количество 

вода, м3 

депониран 

отпадък, тон 

консумация на 

вода за тон 

депониран 

отпадък, м3/тон 

отпадък 

съответствие 

септември 1,07 49 2799,31 0,02 да 

октомври 1,07 50 2560,22 0,02 да 

ноември 1,07 62 2355,24 0,03 да 

декември 1,07 51 2421,23 0,02 да 

Общо: 1,07 212 10136,00 0,02 да 
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Изразходваното количество вода в м
3
/месец е разделено на количеството депонирани отпадъци в 

т/месец, като крайният резултат за годишното потребление е средно аритметметичен от всички 

месеци. Както се вижда от приложената графика, разходът на вода винаги е бил чувствително под 

допустимия съгласно КР. 

Таблица: Използвано количество вода за периода септември - декември 2016 г. 

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на процесите, които са основни 

консуматори на вода за производствени нужди, както и инструкция за извършване на проверки на 

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

предприемане на действия за тяхното отстраняване. При ежемесечните проверки за състоянието на 

водопроводната мрежа към момента не са констатирани течове. Резултатите се документират, 

съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи. 

3.2 Използване на енергия 

Операторът използва електроенергия за производствени и битови нужди, като има подписан 

договор за доставка на елекртоенергия с „EVN― ООД, гр. Кърджали. При работа на инсталациите 

количеството използвана електроенергия не превишава посоченото в КР.  

Освен осветлението и захранването на сградите, основните консуматори на електроенергия на 

площадката са пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, оборудване в помпена станция и 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт
1)

, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

 

 

―ВиК‖ 

ООД, 
Кърджали 

- 
1.07 м3/тон 

отпадък 
212 м

3 0,02 м
3 Да 
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резервоари за питейни и противопожарни нужди и кантара за регистриране теглото на 

постъпилите отпадъци.  

Операторът отчита общото количество използвана електроенергия на площадктата чрез 

електромер, разположен в трафопост на територията на депото. Количеството изразходвана 

електроенергия се изчислява ежемесечно и годишно – Инструкция, осигуряваща измерване, 

изчисление и документиране на изразходваните количества електроенергия. Своевременно се 

прави и оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия с определените в 

разрешителното, като при евентуални несъответствия се предприемат коригиращи действия. 

Таблица: Използвано количество електроенергия по месеци за отчетния период септември – 

декември 2016 г. 

 

Месец 

количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР, 

MWh/тон 

отпадък 

изразходвано 

електроенергия, 

MWh 

депониран 

отпадък, тон 

консумация на 

електроенергия за 

тон депониран 

отпадък, MWh/тон 

отпадък 

съответствие 

септември 0,079 3,037 2799,31 0,001 да 

октомври 0,079 4,732 2560,22 0,002 да 

ноември 0,079 5,875 2355,24 0,002 да 

декември 0,079 5,595 2421,23 0,002 да 

Общо: 0,079 19,239 10136,00 0,002 да 
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Изразходваното количество електроенергия в MWh/месец е разделено на количеството депонирани 

отпадъци в т/месец, като крайният резултат за годишното потребление е средно аритметметичен от 

всички месеци. Както се вижда от приложената графика, разходът на електроенергия винаги е бил 

чувствително под допустимия съгласно КР. 

Таблица: Използвано количество електроенергия за периода септември - декември 2016 г. 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Количество за единица 

продукт
1)

, съгласно КР 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

 

 

Eлектроенергия 0,079 MWh/t отпадъци 
0,002 MWh/t 

отпадъци 

Да 

 

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното и 

пречиствателно оборудване, които са основни консуматори на електроенергия. 

3.3 Изплозване на суровини, спомагателни материали и горива 

Като спомагателни материали за дезинфекция през отчетния период се е използвало 

дезинфекционно средство Натриев хипохлорит за трап за дезинфекция, през който преминават  

автомобилите. Използваното количество за отчетния период е 80 литра, а количеството за един 

тон депониран отпадък 0.008 литра. Натриевият хиполхорит е в течна форма и съхранението, и 

употребата се извършват, съгласно указанията в Информационния лист.  

Земните маси се използват за запръстяване на отпадъците в клетката за депониране и са добити от 

площадката на депото. 
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Използва се  дизелово гориво за доставка на земни маси за запръстяване в клетката за депониране  

и за уплътняване на отпадъците с компактор и багер, и за работа на дизеловия агрегат при спиране 

на ел. захранването от електро разпределителната мрежа. Изразходваното количество дизелово 

гориво за отчетния период е 4715.32 литра, количеството за един тон отпадък – 0.47 l/t. 

В КР не са заложени норми за тон депониран отпадък за използването на суровини, спомагателни 

материали и горива. 

Таблица: Използване на суровини за периода септември – декември 2016 г. 

Суровини 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

Количество за 

единица 

продукт
1)

, 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица продукт 

 

Съответствие 

 

 

- - - - - Да/не 

Таблица: Използване на спомагателни материли за периода септември – декември 2016 г. 

Спомагателни 

материали 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

Количество 

за единица 

продукт
1)

, 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица продукт 

 

Съответствие 

 

 

Натриев 

хипохлорит 
- - 80 л 0.008 л/т Да/не 

Таблица: Използване на гориво за периода септември – декември 2016 г. 

 

месец 

изразходвано 

количество 

гориво, т 

депониран 

отпадък, тон 

консумация на 

гориво за тон 

депониран отпадък, 

т/тон отпадък 

септември 903,61 2799,31 0,32 

октомври 1255,70 2560,22 0,49 

ноември 1142,52 2355,24 0,49 

декември 1413,49 2421,23 0,58 

Общо: 4715,32 10136,00 0,47 
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Горива 

 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

Количество за 

единица 

продукт
1)

, 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица продукт 

 

Съответствие 

 

 

Дизелово гориво - - 4715.32 л 0.47 л/т Да/не 

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти. 

Съхранение на площадката има на Натриев хипохлорит.  Съхранението е съгласно 

информационни листа за безопасност. Дезинфекционните  средства са в оригинална опаковка. 

Дезинфектантът се съхранява в оригинална пластмасова опаковка, с ясна и четлива маркировка, в 

закрито помещение, защитено от влиянието на пряка слънчена светлина, на идентифицирано 

място, без опасност от смесване с други вещества.  

Съхраняване се извършва на земни маси, използвани за запръстяване на депонираните в Клетка 1 

отпадъци. Пръстта се съхранява на територията на РЦУО. 

За настоящия период септември – декември 2016 г. операторът не осъществява съхранение на 

дизелово гориво на площадката. Обслужващата техника се зарежда от мобилна цистерна. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1 Доклад по Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) И PRTR 

В основата на всеки доклад е залегнала системата за собствен мониторинг на депото, която е  

комплекс от специфични контролно-измервателни, аналитични и информационни дейности, 

които дават възможност за оценки и прогнози за състоянието на околната среда.  

Системата за мониторинг има за цел да оцени актуалното състояние на компонентите на 

околната среда и дава възможност за своевременно идентифициране на негативните процеси, 

прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне 

степента на ефективност на осъществяваните мероприятия. Целта се постига чрез 

наблюдение на показателите, които определят състоянието на компонентите на околната 

среда (почви, атмосферни и подземни води, въздух и др.) и факторите, влияещи върху тях 

(метеорологични, емисии и др.). 

Операторът на депото въз основа на оценка на замърсителите от площадката в атмосферния 

въздух и в отпадъчните води докладва данните, определени чрез измервания и изчисления и 

представени в Таблица 1 от Приложение 1 към ГДОС. 

За отчетния период 24.06.2016 г. – 31.12.2016 г.  докладът е изготвен и поданен в определения 

срок (до 31 март 2017 година).  

За отчетния период, не е извършено заустване във воден обект. Инфилтратът от депото е 

използван за оросяване тялото на депото. Предвид това и прилаганите определения по чл. 2, 

т. 10 и т. 11 на Регламент (ЕО) № 166/2006 г., следва че РЦУО – Кърджали, към настоящия 

момент не е налице „изпускане― или „пренос извън площадката― на отпадъци и на 

замърсители в отпадъчни води. Поради това не е извършено докладване в рамките на 

Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Операторът на РЦУО ще изгради система за отвеждане на образуваните газове от тялото на 

Клетка 1. Изграждането на вертикални газови кладенци ще се осъществи успоредно с 

депониренето на отпадъците, но след запълване на първия работен хоризонт. Към настоящия 

момент се запълва първи работен хоризонт, следователно все още не е започнало 

изпълнението на газови кладенци.  
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От датата на изграждане на газоотвеждащата система на Клетка 1, събираните газове ще се 

отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в Инсталация за изгаряне на биогаз. 

Съгласно КР: „Дата на изграждане на газоотвждащата система― е датата на изграждане на 

горния изолационен екран след запълване капацитета на депото (Условие 6.17.). 

Изготвена е инстукция за поддържане на оптимални стойности на технологичните 

параметри, осигуряващи оптимален режим на пречиствателното съоръжение и инсталацията 

за изгаряне на биогаз, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на 

измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение и 

Инсталацията за изгаряне на биогаз с определените опримални такива (инструкцията 

включва и установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия). 

 

4.2.1  Емисии от точкови източници  

Операторът изчислява количествата на годишните замърсители съгласно единната методика 

CORINAIR за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, като се използва 

годишното количество депонирани отпадъци ( за "метан" и „амоняк― те са описани преди 

Таблица 1, Приложение 1 на оператора). Направени са необходимите измервания и изчисления 

за докладване на количествата на замърсителите по ЕРИПЗ, независимо че не са изградени 

вертикални газови кладеници и няма отделящ се биогаз. Получените стойности са представени 

преди таблица 1 Докладване по ЕРИПЗ в ГДОС. 

Собствен мониторинг на емисиите на вредните вещества в отпадъчните газове, изпускани на 

изходите на газовите кладенци, ще започне да се провежда от датата на изграждането на 

вертикалните газови калденци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на 

Клетка 1 на РЦУО. Клетка 1 е в екслоатация от 07.09.2016 г., към момента се запълва първи 

работен хоризонт. 

 

4.2.2  Неорганизирани емисии 

Източници на неорганизирани емисии на територията на РЦУО са от клетката за 

депониране, от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на помощната техника на самото депо 

и сметоизвозващата техника само за района на депото. Изпусканите емисии от  разтоварване 

на отпадъците включва метан (CH4), серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NО2), въглероден 

диоксид (CO2), въглероден оксид (CO) и следи от други газове, например летливи органични 

съединения (ЛОС), сероводород (H2S) и др. при положение, че отпадъците не са престояли и 

температурата на околната среда е сравнително висока. Количеството на същите емисии 

излъчвани от депото също варира от много ниски нива, като същественото нарастване ще се 

наблюдава по време на оперативния период (активно разграждане в зависимост от състава на 

биоразградимите вещества), след което постепенно ще намаляват с течение на времето.   
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Неорганизирани емисии на територията на РЦУО има от булдозера за разстилане и 

уплътняване на депонираните отпадъци и сметоизвозните коли. Излъчването на  

замърсителите е от линеен тип  и обхваща различни райони по разстояние, и съгласно 

натовареността на пътната мрежа не оказват съществено значение, поради бързото им 

разсейване в атмосферата, съгласно климатичната характеристика на района. Изготвена е 

инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 

площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и 

предприемане на мерки за ограничаването им, както и инструкция за извършване на 

периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на 

неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предпприемане 

на коригиращи действия. Всички участъци от площадката – обслужващи пътища и зоната 

около Клетка 1 се овлажняват при сухи периоди срещу ограничаване на неорганизираните 

емисиите от прах. 

 

4.2.3. Интензивно миришещи вещества  

Операторът се стреми и осигурява всички дейности на площадката да се извършват по начин, 

който ограничава разпространението на миризми извън площадката. За целта редовно след 

приключване на работния процес за деня се извършва запръстяване на работния участък с 

необходимите количества заемни маси, посочените в технологията на депониране. Те се 

съхраняват на площадката. Съгласно изискванията по Условие 9.4.5. от КР е изготвена 

инструкция за периодична оценка за спазване на мерките за предотвратяване/намаляване 

емисиите на интензивно миришещи вещества. Пряка отговорност за организацията, изпъл-нението 

и контрола по прилага-нето на инструкцията носят отговорника и персонала на регионалния център. 

В изпълнение на  Условие 9.6.2.7 притежателят на настоящото разрешително докладва ежегодно,  

като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон 

компостиран/ депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.19.  

 

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните  и повърхностни (дъждовни) 

води 

4.3.1 Отпадъчни води 

Операторът има право да зауства смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-

фекални, инфилтрат от депото) в сухо дере (II категория водоприемник) при спазване на 

индивидуалните емисионни ограничения, посочени в КР. 

Към момента на започване експлоатацията на Клетка 1 (07.09.2016 г.) е изградена и пусната 

в експлоатация ЛПСОВ. Изготвена е инструкция за поддържане на оптимална стойност на 

контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, както и инструкция за 
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периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на 

ПСОВ, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия. 

Към настоящия момент към пречиствателното съоръжение постъпва минимално количество 

вода, която видимо и след провеждане на регулярни полеви химически тестове, не отговаря 

на проектните параметри на инфилтрат от депо. Това води до невъзможност от развиване на 

каквито и да е процеси в биологичното стъпало за пречистване на водата. 

Всички основни съоръжения, за които е предвиден ръчен режим работят. Хидро-потоците от 

входна помпена станция до преди част химия са автоматизирани, включително оросителна и 

хомогенизираща системи. 

От дата на започване депонирането на свежопостъпващи отпадъци в Клетка 1 (07.09.2016 г.) 

цялото количество постъпила във входна помпена станция вода се събира в буферния 

резервоар към ПСОВ и при достигане на определено количество се връща към клетката 

посредством изградена оросителна система. Оросителната система има за цел да осигури 

циркулация на инфилтрата. Чрез нея със събраната в ретензионния басейн инфилтрирала 

вода се оросяват отпадъците по време експлоатацията на клетката. По този начин при сухо 

време се осигурява разпределението на инфилтрата върху отпадъчното тяло с цел 

допълнително овлажняване на отпадъците и намаляване запрашеността от тях. Наличието на 

такава система спомага по – лесното уплътняване на отпадъците, намалява количество на 

инфилтрата в ретензионния басейн и позволява да се активират процесите на анаеробно, 

биохимично разграждане на отпадъците в тялото на депото. Заустване към намиращото се в 

непосредствена близост дере към този момент не се осъществява. 

След постъпване на инфилтрат с проектни параметри ще бъде извършена прецизна 

настройка на автоматизираните системи за контрол на физико-химичните и биологични 

процеси с цел постигане и поддържане на заложените параметри и пречиствателен ефект. 

Анализът на състава на смесения поток отпадъчни води е направен през октомври 2016 г. 

Пробите са изследвани от „Софийска вода― АД,  Лабораторен изпитвателн комплекс, сектор  

„Отпадъчни води―. Лабораторията притежава сертификат за акредитация с рег. № 50 

ЛИ/19.05.2016 г., валиден до 06.03.2018 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на 

стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.    

Таблица: Резултати от анализ състава на смесения поток отпадъчни води, проведени през 

октомври 2016. 

Показател Емисионно 

ограничние 

за заустване 

Резултат от 

изпитването 

Активна  реакция  рН 6,0-8,5 7,36±0,03 

Неразтворени вещества, mg/l 50 8,2±0,62 

Нефтопродукти, mg/l 0,3 <0,20 
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ХПК, mgO2/l 70 77,0±11,00 

БПК5, mgO2/l 15 10,7±1,7 

Анионактивни детерrенти, mg/l 1 0,20±0,01 

Арсен, mg/l 0,05 <0,010 

Барий, mg/l 1 0,086 

Кадмий, mg/l 0,01 <0,005 

Хром (тривалентен), mg/l 0,5 <0,01 

Хром (шествалентен), mg/l 0,05 <0,050 

Мед, mg/l 0,1 0,069±0,007 

Живак, mg/l 0,001 0,00020±0,00001 

Молибден, mg/l 0,5 <0,050 

Никел, mg/l 0,2 0,024±0,002 

Олово, mg/l 0,05 <0,020 

Селен, mg/l 0,01 0,019±0,002 

Цинк, mg/l 5 <0,050 

Хлорни  йони, mg/l 300 879,16±72,78 

Флуориди, mg/l 1,5 <0,20 

Сулфатни  йони, mg/l 300 490±54 

Азот  нитритен, mg/l 0,04 0,245±0,027 

Азот нитратен, mg/l 10 9,039±0,211 

Както е видно от таблицата, параметрите на постъпващия смесен поток отпадъчни води във 

входна помпена станция, с изключение на: ХПК, БПК5, хлорни и сулфатни йони и азот 

нитритен, отговарят на емисионните ограничения за заустване, което обяснява и 

невъзможността към този момент за пълноценна работа на ПСОВ (поради краткия период на 

експлоатация на Клетка 1, процесите на разграждане на отпадъците все още не са започнали 

активно).  

Постъпилите отпадъчни води във входна помпена станция вода се събират в буферния 

резервоар към ПСОВ и се връщат към клетката посредством изградена оросителна система. 

Заустване към намиращото се в непосредствена близост дере към този момент не се 

осъществява. 
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Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 

канализационната система на площадката и дренажната система, включително установяване 

на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Към декември 

2016 година има подписани 5 броя констативни протоколи (за всеки изминал месец) за 

периодични проверки за наличие на течове от канализационната система на площадката и 

дренажната система, при които няма констатирани течове по трасетата на канализационната 

система и дренажния колектор за инфилтрат от Клетка 1. 

4.3.2 Повърхностни води 

Операторът има право да зауства повърхностни води в сухо дере (II категория водоприемник) 

при спазване на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в КР. Пробовземнаето се 

извършва веднъж на тримесечие, от точка на пробовземане, указана в КР. Изготвена е 

инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с 

индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие и 

предприемане на коригиращи действия. 

Анализът на състава на потока повърхностни (дъждовни) води е направен през декември 

2016 г. Пробите са изследвани от „Софийска вода― АД,  Лабораторен изпитвателн 

комплекс, сектор  „Питйни води―. Лабораторията притежава сертификат за акредитация с рег. 

№ 50 ЛИ/19.05.2016 г., валиден до 06.03.2018 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията 

на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.    

Таблица: Резултати от анализ състава на повърхностни (дъждовни) води, проведени през 

декември 2016. 

Показател Емисионно 

ограничние 

за заустване 

Резултат от 

изпитва-

нето 

Несъот-

ветствие 

Причини Кориги-

ращи 

действия 

Активна  реакция  рН 6,0-8,5 8,64±0,05 да - - 

Неразтворени 

вещества, mg/l 
50 17,8±0,1 не - - 

Нефтопродукти, 

mg/l 0,3 <0,20 не - - 

ХПК, mgO2/l 70 10,9±0,6 не - - 

БПК5, mgO2/l 15 1,90±0,46 не - - 

Анионактивни 

детерrенти, mg/l 1 <0,02 не - - 
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Оценката на съответствие показва, че заустваните повърхностни (дъждовни) води не нарушават 

категорията на водоприемника (II категория съгласно КР). 

Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват от оператора на депото.  

Обобщение: Цялото количество инфилтрат от Клетка 1 и битово-фекални отпадъчни води към 

момента се събира в буферния резервоар към ПСОВ и при достигане на определено количество се 

връща към клетката посредством изградена оросителна система. Не се осъществява заустване към 

дата 31 декември 2016 г. 

4.4 Управление на отпадъците 

4.4.1 Образуване на отпадъци 

Образуваните отпадъци по време на строителните работи на площадката, както и отпадъците 

които ще се образуват след въвеждане в експлоатация на инсталациите, трябва да отговарят на 

вида и количеството, регламентирани в КР.  

От дата на въвеждане в екплоатация на РЦУО няма извършвани строителни работи, следователно 

и генерирани от този вид дейност отпадъци (Таблици 11.1; 11.2; 11.3 от КР). Поради това, че 

Клетка 1 е от кратък период от време в експлоатация, не се извършва пречистване и заустване на 

отпадъчни води – няма образувани към момента утайки от пречистване (Таблица 11.4 от КР). На 

територията на РЦУО все още няма изградени сепарираща и компостираща инсталация ( Таблица 

11.5; 11.6 от КР). Няма образувани опасни отпадъци на територията на площадката; обслужването 

на експлоатационната техника се извършва в специализирани сервизи, извън територията на 

РЦУО (Таблица 11.7 от КР).  Единствените образувани на територията на депото отпадъци са 

смесените битови отпадъци от обслужващия персонал (Таблица 11.8 от КР). 

Таблица: Количество образувани битови отпадъци на територията на РЦУО за 2016 г. 

 

Отпадък 

 
Код 

Годишно количество 
Съответ-

ствие 

ствие 
Количества 

определени с 

КР( t/y ) 

Реално 

измерено 

( t/y ) 

 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 3,5 0,05 да 
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4.4.2 Приемане и депониране на отпадъци  

Операторът има сключен договор за приемане на отпадъци с общините: Кърджали, Ардино, 

Крумовград, Кирково, Момчилград, Джебел и Ивайловград. Отпадъците се приемат по график 

съгласно договори, сключени с всяка община. 

Приемането на отпадъци се извършва на база придружаваща документация, която включва: 

- Данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакт и др.); 

- Код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2; 

- Произход на отпадъците. 

Процедурата по приемане на отпадъците минава по следния ред: 

- Преминаване през портала на депото за идентификация, където посредством 

денонощна охрана се ограничава свободния достъп; 

- Проверка на придружаващата отпадъците документация; 

- Визуална проверка на отпадъка с оглед установяване съответствието на отпадъка с 

представената документация; 

- Измерване с кантар и регистрация по електронен път на количеството приети 

отпадъци; 

- Отразяване в „Отчетна книга―, оформена съгласно Наредба № 1, заверена в РИОСВ, 

гр. Хасково. 

За отпадъци, които не се образуват редовно и от един и същи процес, операторът извършва 

приемане само след предоставяне на информация за основно охарактеризиране. 

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци с 

условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на 

коригиращи действия. Кодовете и количествата на отпадъците, разрешени за приемане на 

територията на РЦУО, са определени в КР. 

След регистриране на теглото, сметоизвозните коли биват наочвани към място за разтоварване. На 

територията на депото важат всички правила за движение по пътищата и ограничението на 

скоростта за всички превозни средства е 30 км/ч. Водачите на камионите по всяко време е 

необходимо да спазват инструкциите и изискванията на приемащия персонал. 

Към 31.12.2016 г. отпадъците се депонират в Клетка 1 (в експлоатация от 07.09.2016 г.), в рамките 

на първи работен хоризонт (разположен по цялата площ на клетката – 14 330 м
2
 на височина 1,80 

м).  

Тялото на отпадъците по време на запълване, ще се изгражда на хоризонти с височина от 2,00 м, 

като на пласт от 1,80 м депонирани и уплътнени отпадъци е предвидено запръстяване – покриване 

с пласт от 0,20 м почва или друг подходящ материал. Запръстяването се прави с цел: 

- Предотвратяване разнасянето на леките отпадъци и неприятни миризми.  

- Преминаване на отпадъците по-бързо от аеробна в анаеробна фаза за минерализация 

на органичните отпадъци; 

- Възпрепятства се контакта с животни; 
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- Увеличава се устойчивостта на откосите; 

- Срещу запалаване. 

Всеки пласт отпадъци се полага и пресова с лек наклон, ориентиран към централната част на 

клетката на депото. Това намаля риска от хоризонтално придвижване на инфилтрат от масата 

отпадъци към външните скатове на депонираните отпадъци и впоследствие просмукване през 

системата за покритие.  

Отпадъците в рамките на първи работен хоризонт се уплътняват с булдозер съгласно техническата 

спецификация с цел да не се получат повреди в долния изолационен пакет. 

По проект капацитет на Клетка 1 е 97 780 м
3
. За периода септември-декември 2016 г. са 

депонирани 10 136,05 т отпадъци или приравнено в м
3
 съгласно проекта – 12 670,06 м

3 
(при 

проектно обемно тегло на уплътнените отпадъци 0,8 т/м
3
), които разположени във височина от 

1,80 м, покриват площ от 7038,92 м
2
. 

Таблица: Показатели за състоянието на депото 

година 
депонирани 

отпадъци, т 

депонирани 

отпадъци, м3 

запръстя-

ване, м3 

площ, заета от 

отпадъците, м2 

работен 

хоризонт 

свободен 

капацитет, 

м3 

забележки 

2016 10136,05 12670,06 1407,78 7038,92 първи 83702,15 
Площ на 

Клетка 1 - 

14 330 м2; 

Капацитет - 

97 780 м3 

2017             

2018             

2019             

2020             

 

Поведение (слягане) на повърхността на тялото на депото: През 2016 г. няма завършване на 

работен хоризонт. Реалното отчитане на слягането на депото ще бъде измерено след една година 

(Условие 11.7.5.) и ще бъде докладвано през следващия отчетен период. 

 

КР регламентира и дневния капацитет за разрешения прием на отпадъци, които е 62,4 т/24 часа. 

Този капацитет е определен при предпоставка за изградени сортираща и компостираща 

инсталации, през които отпадъците преминават за предварително третиране за намаляване техния 

обем. Към този момент тези инсталации не са изградени, което обяснява и надвишението на 

посочения в КР капацитет.  

Операторът осъществява измерване и изчисляване на количествата депонирани отпадъци 

ежемесечно и годишно. 
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Таблица: Дневен капацитет на Клетка 1 за периода септември – декември 2016 г. 

 

Месец Депонирани отпадъци, т т/24 часа 

Септември 2799,31 93,31 

Октомври 2560,22 82,59 

Ноември 2355,24 78,51 

Декември 2421,23 78,10 

  
Средно за 2016 г.,  

т/24 часа: 
83,13 

 

Отпадъците по кодове, определени в КР за депониране в Клетка 1, не трябва да надвишават 35346 

t/y. За периода септември – декември 2016 г. те са в размер на 10136,05 т. 

Таблица: Количество депонирани отпадъци в Клетка 1 за периода септември – декември 

2016 г. – по месеци (общо и по общини). 

Месец Депонирани отпадъци, т 

септември 2799,31 

октомври 2560,22 

ноември 2355,24 

декември 2421,23 

Общо: 10136,05 

 

Община Месец 
Депонирани 

отпадъци ,т 

Община 

Кърджали 

09.2016 1629,22 

10.2016 1485,28 

11.2016 1547,36 

12.2016 1327,52 

Общо: 5989,38 

Община 

Ардино 

09.2016 279,86 

10.2016 410,36 

11.2016 135,68 

12.2016 116,46 

Общо: 942,36 

Община 

Крумовград 

09.2016 247,97 

10.2016 221,90 

11.2016 216,42 

12.2016 180,03 

Общо: 866,32 
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Община 

Кирково 

09.2016 322,74 

10.2016 284,64 

11.2016 284,00 

12.2016 259,92 

Общо: 1151,30 

Община 

Момчилград 

09.2016 267,36 

10.2016 155,10 

11.2016 160,52 

12.2016 190,80 

Общо: 773,78 

Община 

Джебел 

09.2016 - 

10.2016 2,94 

11.2016 11,26 

12.2016 346,55 

Общо: 360,75 

Община 

Ивайловград 

09.2016 52,16 

10.2016 - 

11.2016 - 

12.2016 - 

Общо: 52,16 

Таблица: Количество депонирани отпадъци в Клетка 1 за периода септември – декември 

2016 г. – годишно (общо и по общини). 

 

Година Депонирани отпадъци, т Забележка 

2016         

/07.09-31.12/ 
10136,05 

Община Кърджали - 5989,38 т 

Община Ардино - 942,36 т 

Община Крумовград - 866,32 т 

Община Кирково - 1151,30 т 

Община Момчилград - 773,78 т 

Община Джебел - 360,75 т 

Община Ивайловград - 52,16 т 
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Относно реда и опазване на околната среда по време на експлоатация на депото,  всеки ден, при 

настъпване края на работното време, вътрешните пътща се инспектират и разпилените отпадъци 

биват събирани в границите на Клетка 1. По време на засушаване, емисиите на прах се 

контролират чрез напръскване на повърхностите с вода. При необходимост зоните с настилка се 

почистват от почва/кал, отпадъци, сняг и лед през зимата. Всички сгради, конструкции, зелени 

площи и площадките около сградите се поддържат в чисто и подредено състояние, без разпилени 

от вятъра отпадъци. Извършват се редовни инспекции и при констатирана необходимост се 

предприемат мерки за почистване на олуци и водосточни тръби от замърсявания, които биха 

намалили провеждането на дъждовни води.   

4.4.3 Временно съхраняване на отпадъците 

Операторът има право да съхранява временно отпадъци за срок не по-дълъг от: 

- Три години при последващо предаване за оползотворяване; 

- Една година при последващо предаване за обезвреждане. 

Временното съхранение се разрешава само на определените в КР за целта площадки. Към момента 

има въведена в експлоатация само площадка за инертни материали, а площадките за опасни 

отпадъци и отпадъци, съдържащи азбест не са изградени, следователно този вид отпадъци не се 

приемат на територията на депото.  

Изготвена е инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с 

условията на разрешителното, както и инструкция за оценка на временното съхраняване с 

условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на 

коригиращи действия. 

4.4.4 Транспортиране на отпадъците 

Операторът има право да предава за транспортиране отпадъци, извън територията на площадката 

единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност 

или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. Транспортирането се извършва 

само при спазване на разпоредбите на Глава III на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Изготвена е инструкция за периодична 

оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на 

причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.  

За периода до декември 2016 г. не е извършвано транспортиране на отпадъци извън територията 

на РЦУО. 

4.4.5 Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци 

Операторът има право да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, 

образувани при дейността на предприятието, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 

35 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен 

договор.   

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и 

рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, 

установяване на причините за констатираните сесъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. 
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За периода до декември 2016 г. не са извършвани процедури по оползотворяване, преработване и 

рециклиране на отпадъци. 

4.4.6 Обезвреждане на отпадъци 

Операторът има право да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието, за 

обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение 

по чл. 35 от ЗУО. 

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с 

определените в условията на КР изисквания, установяване на причините за констатираните 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Обезвреждането на отпадъците се осъществява при следните условия: 

- Отпадъците се депонират на предварително определени работни участъци; 

- Участъкът, където е депониран такъв отпадък ежедневно се покрива със земни маси; 

- Преди всяка операция участъка се оросява; 

 

 

Операторът експлоатира РЦУО при спазване изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за 

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

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Депонирането на отпадъците е 

съобразно установените правила и експлоатационни изисквания, определени в План за 

експлоатация, представен в РИОСВ, който е неразделна част от проекта за технологията на 

депонирането и от КР. Всякаква информация, свързана с управлението на отпадъците, ще бъде 

съхранявана за срок  не по-кратък от 5 календарни години, като при поискване от компетентните 

органи, ще бъде предоставяна.  

4.5 Шум 

Дейностите, извършвани на производствената площадка, е необходимо да се осъществяват по 

начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на  

еквивалентно ниво на шума, регламентирани в КР: 

По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво – 70 dB(A); 

- вечерно ниво – 70 dB(A); 

- нощно ниво – 70 dB(A); 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

- дневно ниво – 55 dB(A); 

- вечерно ниво – 50 dB(A); 

- нощно ниво – 45 dB(A). 

В изпълнение на Условия 12.1 и 12.2 от КР, измерването на шума се извършва по границите на 

производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона). Измерване 

се извършва веднъж на две години. През отчетния период за 2016 г. на територията на 
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инсталацията не е извършено замерване на нивото на звуковото налягане, а съгласно изискванията 

на КР ще бъде замервано през 2017 г. 

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум 

по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

Източник на шум на територията на РЦУО е работещата техника – булдозер или багер и 

сметоизвозните автомобили. С цел да бъде намален шума, цялото механично оборудване 

непрекъснато бива поддържано в добро техническо състояние. Площадката на депото гранчи с 

ниви и общински терени. 

Операторът извършва наблюдения на нивото на шума, а при евентуални констатирани 

несъответствия предприема коригиращи действия. Всякакви оплаквания на живущи около 

площадката и надвишени максимално допустими нива се докладват незабавно. 
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4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

При проектирането и изграждането на депото са предвидени необходимите мерки за недопускане 

навлизането на замърсители в почвата и подземните води. Геоложката основа е оформена с 

подходящи надлъжни и напречни наклони, които осигуряват събиране на инфилтрата в дренажна 

мрежа, елемент на долния изолационен екран на Клетка 1, както и неговото оттичане, отвеждане и 

последващо третиране. За осигуряване на геоложка бариера срещу проникване и разпространение 

на замърсявания от отпадъчното тяло на депото е предвиден долен изолиращ екран. Предприети са 

всички необходими действия, за да се гарантира правилната експлоатация и поддръжка, както на 

депото, така и на останалите съоръжения и инсталации с цел недепускането на замърсявания в 

почвата и подземните води.  

4.6.1 Почви 

Операторът извършва анализ за състоянието на почвите на територията на площадката (базово 

състояние) по показатели определени в КР (Условие 13.9.1.). Анализът се извършва в постоянни 

пунктове за мониторинг на почвите – 3 броя, чието разположение е съгласувано с РИОСВ и ИАОС 

(Писмо за съглсуване на план за мониторинг на почви с вх. № 04-10-100/29.12.2016 г.). Изпитване 

се извършва веднъж на три години съгласно КР. Изготвена е инструкция за периодична оценка на 

съответствието на данните от мониторинга на показателите и базовото състояние на почвите, 

установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на 

коригиращи действия. 

Измерванията на базовото състояние на почвите са направени през декември 2016 г. от ―Институт 

по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров―. Съгласно Условие 

13.9. от КР измерванията са изпълнени в 3 точки, чието разположение е обозначено на плана за 

собствен мониторинг в Приложение № 38 от заявлението към КР и съгласувано от РИОСВ и 

ИАОС. 

Таблица: Резултати от базов анализ на почвите на територията на РЦУО, проведен през 

декември 2016 г. 

Показател 

Проба № 

Мониторинг 

на почвата 1 

Мониторинг 

на почвата 2 

Мониторинг 

на почвата 3 

рН 7,10 6,95 7,45 

Нефтопродукти, mg/kg <50 <50 <50 

Арсен, mg/kg <5 <5 6,0±0,5 

Хром, mg/kg 28,5 16,1 19 

Кадмий, mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 
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Цинк, mg/kg 7,5 7 5 

Мед, mg/kg 29 31 25,5 

Олово, mg/kg 21 19 16 

Никел, mg/kg 47,5 50 43 

Въз основа на резултатите от лабораторните анализи, обобщени в таблицата и съобразно 

посочените в Наредба № 3 / 01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества 

в почвите (ДВ бр. 71/12.08.2008 г.) се прави заключението, че изследваните почвени проби от 

района на РЦУО са незамърсени. 

4.6.2  Подземни води 

Съгласно Условие 13.8.1. по време на експлоатация на депото и след неговото закриване се 

провежда собствен мониторинг на подземните води по показатели, регламентирани в КР. 

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на 

замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните 

води, посочени в КР, установяване на причините за несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия.  

Мониторингът се провежда в 3 броя мониторингови кладенци за подземни води, обозначени на 

чертеж на площадката № 108-3-401 в приложение към заявлението на КР. Мониторингов кладенец 

1 е предвиден за  инсталации за сортиране и компостиране. Той ще бъде изпълнен след тяхното 

изграждане. В мониторингов кладенец 3 е констатирано отсъствие на водно ниво, следователно 

пробовземане е извършено само от Мониторингов кладенец 2. 

Анализът на подземните води е направен през декември 2016 г. Пробите са изследвани от 

„Софийска вода― АД,  Лабораторен изпитвателн комплекс, сектор  „Питйни води―. Лабораторията 

притежава сертификат за акредитация с рег. № 50 ЛИ/19.05.2016 г., валиден до 06.03.2018 г., 

издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.    

Резултати от анализ на подземни води на територията на РЦУО, проведен през декември 2016 г., 

са представени в Таблица 7 от Приложение 1. Съгласно Условие 13.8.2. е проведен анализ на 

фоновото ниво на показателите: феноли, барий, молибден и нефтопродукти в пунктовете за 

мониторинг на подземните води. 

Таблица: Резултати от базов анализ на почвите на показателите феноли, барий, молибден и 

нефтопродукти в подземни води, проведен през декември 2016 г. 

Показател 
Резултат от 

изпитването 

феноли, mg/l <0,005 

барий, mg/l 0,095±0,016 

молибден, mg/l <0,010 

нефтопродукти, mg/l <0,20 
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5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

 

За отчетния период не се налага докладване. 
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6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ  

 

Съгласно Условие 16.1. от КР, Операторът уведомява РИОСВ и ИАОС при вземане на решение за 

прекратяване дейността на някоя от инсталациите. Преди прекратяване на дейността на всяка от 

инсталациите или на части от тях е необходимо да се изготви и представи в РИОСВ подробен 

План за закриване на дейностите на площадката или на част от тях (Условие 16.2.). При временно 

прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея се изготвя План за временно 

прекратяване на дейностите на площадката или част от тях и се представя в РИОСВ (Условие 

16.3.). 

За периода от 24.06.2016 г. до 31.12.2016 г. не е прекратявана работата на инсталациите или части 

от тях. 
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7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1 Аварии 

Притежателят на КР разработва и спазва вътрешен авариен план (Условие 14.1.). Всяка аварийна 

ситуация следва да бъде документирана – причини, време и място на аварията, последствия и 

предприети коригиращи действия. Операторът има изготвена оценка на възможността за 

изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, 

повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, 

включително в резултат от гасене на пожар. Има изготвена инструкция с мерки за ограничаване 

или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на 

аварийни ситуации. 

При възникване на аварийна ситуация, ще бъде спазен утвърденият Авариен план. Операторът ще 

уведоми незабавно Възложителя – Община Кърджали, областния управител, РИОСВ и органите на 

Облатно управление ПБЗН при МВР, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или 

подземни води и Басейнова дирекция. 

За периода от 24.06.2016 г. до 31.12.2016 г. няма регистрирани аварии на територията на РЦУО.  

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

издадено КР 

Операторът уведомява РИОСВ за всички постъпили оплаквания или възражения, свързани с 

дейността на инсталациите, за които е издадено КР, включително датата и вида на оплакването. 

За периода от 24.06.2016 г. до 31.12.2016 г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани 

с дейността на инсталацията. 
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

 

 

 

 

 

                                                                Кмет на Община Кърджали:____________________ 

                                                                                                                               (инж. Хасан Азис) 

 

                                                                         

 

                                                                       За „Зауба“ АД – Оператор на РЦУО: ______________ 

                                                                                                                                (инж. Петър Пешев) 

 

 

                                                                     Съгласувал доклада: ____________________________ 

   (Веселина Танчева –  

началник отдел „Опазване на околната среда”  

 при Община Кърджали) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №365-НО/2008г., 

на Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали. 

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

доклад на трети лица. 

 

 

 

    

Дата:  21.04.2017 г.                                    Кмет на Община Кърджали:__________________ 

 инж. Хасан Азис 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: 

 
П Р И Л О Ж Е Н И Е: Данните при изчислителните методи / CORINAIR – 94 / са на база количествата 

депонирани неопасни отпадъци. Количество депонирани отпадъци за периода от 07.09.2016 г. до 31.12.2016 

г. е 10 136,05 т отпадъци. 

 

По изчислителния метод CORINAIR – 94  са установени превишения на пределните количества за метан и  

амоняк. 1 Използвани са емисионни фактори от група 091004 по изчислителна методика CORINAIR -94 / на 

основание Актуализирана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха/ (Заповед № 

РД-165/20.02.2013 на МОСВ). 

Въздух 

замърсител  EF, kg/Mg Количество 

депониран О, 

Mg/y  

Емисии на 

година, kg/y 

Пределни 

количества за 

изпускане 

Съответствие: 

CO2  185 10 136,05 1 875 169,25 100 000 000 да 

CH4 92 10 136,05 932 516,60 100 000 не 

NH3 3,2 10 136,05 32 435,36 10 000 не 

NMVOC 0,04 10 136,05 405,44 100 000 да 

      

Източник на EF: методика CORINAIR GROUP 09 

 

Резултатите на емисии на замърсители във въздуха са получени чрез изчисление по метода CORINAIR-94 

на база годишно количество на депонирания отпадък за 2016 г. (10 136,05т.): 

 

- Метан (CH4),  

10 136,05 т х 92,0 = 932 516,60 кг /год. 
- Въглероден диоксид (CO2),  

10 136,05 т х 185,0 = 1 875 169,25 кг /год. 
- Амоняк (NH3), 

10 136,05 т х 3,2 = 32 435,36 кг /год. 

- ЛОС без метан (NMVOC), 

10 136,05 т х 0,04 = 405,44 кг /год. 
 

 

 

 

 

 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  

 

№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане  

(колона 1) 

във въздуха 

(колона 1а) 

kg/ година 

във водата 

(колона 1б) 

kg/ година 

в почвата 

(колона 1в) 

kg/ година 

1. 74-82-8 Метан (CH4) 
(932 516,60) (C) 

100 000 

—  

 

— 

 

2. 630-08-0 Въглероден оксид (CO) 500 000 
— 

 

— 

 

3. 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) 

(1 875 169,25) 

(C) 

100 000 000 

— 

 

— 

 

4.  
Хидрофлуоровъглеводороди 

(HFCs)  
100 

 

— 

 

— 

 

5. 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 10 000 
— 

 

— 

 

6. 7664-41-7 Амоняк (NH3) 
(32 435,36)(C) 

10 000 

— 

 

— 

 

7.  
Неметанови летливи органични 

съединения (NMVOC) 

(405,44)(C) 

100 000 

— 

 

— 

 

8.  Азотни оксиди (NOx/NO2) 100 000 
— 

 

— 

 

9.  
Напълно флуорирани 

въглеводороди (PFCs)  
100 

— 

 

— 

 

10. 2551-62-4 Серен хексафлуорид (SF6) 50 
— 

 

— 

 

11.  Серни оксиди (SOx/SO2) 150 000 
— 

 

— 

 

12.  Общ азот  
— 

 
50 000 50 000 

13.  Общ фосфор 
— 

 
5 000 5 000 
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№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане  

(колона 1) 

във въздуха 

(колона 1а) 

kg/ година 

във водата 

(колона 1б) 

kg/ година 

в почвата 

(колона 1в) 

kg/ година 

14.  
Хидрохлорофлуоро-въглероди 

(HCFCs) 1 
— 

 

— 

 

15.  Хлорофлуоровъглероди (CFCs)  1 
— 

 

— 

 

16  Халони 1 
— 

 

— 

 

17  
Арсен и съединенията му  

(като As) 
20 5 5 

18  
Кадмий и съединенията му  

(като Cd)  
10 5 5 

19  
Хром и съединенията му  

(като Cr)  
100 50 50 

20  
Мед и съединенията й  

(като Cu)  
100 50 50 

21  
Живак и съединенията му  

(като Hg)  
10 1 1 

22  
Никел и съединенията му  

(като Ni)  
50 20 20 

23  
Олово и съединенията му  

(като Pb)  
200 20 20 

24  
Цинк и съединенията му  

(като Zn)  
200 100 100 

25 15972-60-8 Алахлор 
— 

 
1 1 

26 309-00-2 Алдрин 1 1 1 

27 1912-24-9 Атразин 
— 

 
1 1 

28 57-74-9 Хлордан 1 1 1 
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№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане  

(колона 1) 

във въздуха 

(колона 1а) 

kg/ година 

във водата 

(колона 1б) 

kg/ година 

в почвата 

(колона 1в) 

kg/ година 

29 143-50-0 Хлордекон 1 1 1 

30 470-90-6 Хлорфенвинфос  
— 

 
1 1 

31 85535-84-8 Хлоропроизводни, C10-C13 
— 

 
1 1 

32 2921-88-2 Хлорпирифос 
— 

 
1 1 

33 50-29-3 ДДТ 1 1 1 

34 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) 1 000 10 10 

35 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 1 000 10 10 

36 60-57-1 Диелдрин 1 1 1 

37 330-54-1 Диурон 
— 

 
1 1 

38 115-29-7 Ендосулфан 
— 

 
1 1 

39 72-20-8 Ендрин 1 1 1 

40  
Халогенирани органични 

съединения(като AOX) 

— 

 
1 000 1 000 

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 

42 118-74-1 Хексахлорбензен (HCB) 10 1 1 

43 87-68-3 Хексахлорбутадиен (HCBD) 
— 

 
1 1 

44 608-73-1 
1,2,3,4,5,6-Хексахлор-

циклохексан (HCH) 
10 1 1 

45 58-89-9 Линдан 1 1 1 

46 2385-85-5 Мирекс  1 1 1 

47  
PCDD + PCDF (диоксини + 

фурани) (като Teq)  
0,0001 0,0001 0,0001 

48 608-93-5 Пентахлорбензен 1 1 1 
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№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане  

(колона 1) 

във въздуха 

(колона 1а) 

kg/ година 

във водата 

(колона 1б) 

kg/ година 

в почвата 

(колона 1в) 

kg/ година 

49 87-86-5 Пентахлорфенол (PCP) 10 1 1 

50 
1336-36-3 

 

Полихлорирани бифенили 

(PCBs) 
0,1 0,1 0,1 

51 122-34-9 Симазин 
— 

 
1 1 

52 127-18-4 Тетрахлоретилен (PER) 2 000 10 
— 

 

53 56-23-5 Тетрахлорметан (TCM) 100 1 
— 

 

54 
12002-48-1 

 

Трихлорбензени (TCBs) (всички 

изомери) 
10 1 

— 

 

55 71-55-6 1,1,1-трихлоретан 100 
— 

 

— 

 

56 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан 50 
— 

 

— 

 

57 79-01-6 Трихлоретилен 2 000 10 
— 

 

58 67-66-3 Трихлорметан 500 10 
— 

 

59 8001-35-2 Токсафен 1 1 1 

60 75-01-4 Винил хлорид 1 000 10 10 

61 120-12-7 Антрацен 50 1 
1 

 

62 71-43-2 Бензен 1 000 

200 

(като BTEX) 
(11) 

200 

(като BTEX) 
(11) 

63  
Бромирани дифенилетери 

(PBDE) 

— 

 
1 1 
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№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане  

(колона 1) 

във въздуха 

(колона 1а) 

kg/ година 

във водата 

(колона 1б) 

kg/ година 

в почвата 

(колона 1в) 

kg/ година 

64  
Нонилфенол и нонилфеноле 

токсилати (NP/NPEs) 

— 

 
1 1 

65 100-41-4 Етилбензен 
— 

 

200 (като 

BTEX) (11) 
200 (като 

BTEX) (11) 

66 75-21-8 Етиленоксид 1 000 10 10 

67 
34123-59-6 

 

Изопротурон  

(3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-

диметилкарбамид 

— 

 
1 1 

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10 

69  
Органокалаени съединения 

(като общо Sn) 

— 

 
50 50 

70 117-81-7 
Ди-(2-етилхексил) фталат 

(DEHP) 
10 1 1 

71 108-95-2 Феноли  
— 

 
20   20 

72  
Полициклични ароматни 

въглеводороди (PAHs)  
50 5 5 

73 108-88-3 Толуен 
— 

 

200 (като 

BTEX) (11) 
200 (като 

BTEX) (11) 

74  
Трибутилкалай и съединенията 

му  

— 

 
1 1 

75  
Трифенилкалай и съединенията 

му  

— 

 
1 1 

76  
Общо органичен въглерод (TOC)  

(като ХПК/3) 

— 

 
50 000 

— 

 

77 1582-09-8 Трифлуралин 
— 

 
1 1 

78 1330-20-7 Ксилени  
— 

 

200 

(като BTEX)  

200 

(като BTEX)  
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№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане  

(колона 1) 

във въздуха 

(колона 1а) 

kg/ година 

във водата 

(колона 1б) 

kg/ година 

в почвата 

(колона 1в) 

kg/ година 

79  Хлориди (като общо Cl) 
— 

 
2 милиона 2 милиона 

80  
Хлор и неорганични съединения 

(като HCl) 
10 000 

— 

 

— 

 

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 

82  Цианиди (като общо CN) 
— 

 
50 50 

83  Флуориди (като общо F) 
— 

 
2 000 2 000 

84  
Флуор и неорганични 

съединения (като HF) 
5 000 

— 

 

— 

 

85 74-90-8 Циановодород (HCN) 200 
— 

 

— 

 

86  
Фини прахови * частици < 10µm  

(PM 10) 
50 000 

— 

 

— 

 

 

 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
 

Към настоящия момент няма изградена газоотвеждаща система, поради което не е извършван 

мониторинг на работа на инсталацията съгласно Условие 9.6.1 от КР.  

 

 

Параметър 

 

Един

ица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 
Честота на 

мониторинг 
1) 

 

 

Съответ-

ствие 

 

Брой / 

% 

Непрекъс-

нат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Всяка 

емисия*, 

докладвана в 

таблица 1,  
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колона 1 

- метан 

(CH4); 

 

 
20 – 55 

об. % 
- - Месечно - 

- кислород 

(O2). 
 Max. 5% - - Месечно - 

Таблицата се попълва за всяко изпускащо устройство и за всяко измерване 
1)

 попълва се при периодичен мониторинг; 

*- докладват се емисиите на замърсители, които са докладвани вече в таблица 1, като в таблица 2 

 се попълват резултатите от измерване на  емисиите на съответния замърсител. 

** - Всяко КР съдържа НДЕ на различни замърсители (параметри), специфични за различните 

производствени дейности. Всеки един замърсител (параметър), който е нормиран в КР следва да бъде 

включен в ГДОС; 

 

Условие 9.6.2.7.  

Данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха за един тон компостиран/ 

депониран отпадък са посочени в Таблица 2.1 

 

             Таблица 2.1 

Замърсител Количество (кг) емитиран замърсител във 

въздуха за тон депониран отпадък 

CO2 0,185 

CH4 0,092 

NH3 0,0032 

Неметанови летливи 

органични съединения 

(NMVOC) 

0,00004 

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или 

дъждовни) във водни обекти/канализация 

 

През 2016 г. няма извършено заустване на отпадъчни води, следователно и проведен мониторинг. 

От датата на започване депонирането на свежопостъпващи отпадъци в Клетка 1 цялото количество 

постъпила във входна помпена станция вода се събира в буферния резервоар към ПСОВ и при 

достигане на определено количество се връща към клетката посредством изградена оросителна 

система.  
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Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Всяка емисия *, 

докладвана в 

таблица 1, 

колона 1 

     

Дебит на 

отпадъчните води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год 

63,35 m
3
/d 

     17,85 m
3
/h 

     20500 m
3
/y 

- 
Един път на 

тримесечие 
- 

pH  6,0 – 8,5 - 
Един път на 

тримесечие 
- 

Неразтворени 

вещества 
 50 mg/dm

3
 - 

Един път на 

тримесечие 
- 

Нефтопродукти 
 

0,3 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

ХПК (бихроматна)  
 

70 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

БПК5 
 

15 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Анионактивни 

детергенти  
1 mg/dm

3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Арсен 
 

0,05 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Барий 
 

1 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Кадмий 
 

0,01 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Хром 

(тривалентен)  
0,5 mg/dm

3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Хром 

(шествалентен)  
0,05 mg/dm

3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Мед  
 

0,1 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Живак 
 

0,001 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Молибден 
 

0,5 mg/dm
3
 

- Един път на - 
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тримесечие 

Никел  
 

0,2 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Олово  
 

0,05 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Селен  
 

0,01 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Цинк  
 

5 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Хлорни йони 
 

300 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Флуориди  
 

1,5 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Сулфатни йони 
 

300 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Азот нитритен 
 

0,04 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Азот нитратен 
 

10 mg/dm
3
 

- Един път на 

тримесечие 
- 

Таблицата се попълва за всяка точка на пробовземане и за всяко измерване 

*- докладват се емисиите на замърсители, които са докладвани вече в таблица 1, като в 

таблица 3 се попълват резултатите от измерване на  емисиите на съответния замърсител. 

** - Всяко КР съдържа НДЕ на различни замърсители (параметри), специфични за различните 

производствени дейности. Всеки един замърсител (параметър), който е нормиран в КР следва да 

бъде включен в ГДИД; 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци  

 

Отпадък Код 

Годишно 

количество 

т/год. 

Годишно количество 

за единица продукт 

Вре-

менн

о 

съхр

а-

нени

е на 

пло-

щадк

ата* 

Транспор

тиране 

собствен 

транс-

порт 

външна 

фирма 

Съот-

вет 

ствие 
Количе-

ства 

определе

-ни с КР 

Реално 

измере-

но 

Количе-

ства 

определе-

ни с КР 

Реално 

измере-

но 

Дървесен материал 17 02 01 0,5 - - - - - - 

Стъкло 17 02 02 0,2 - - - - - - 

Пластмаса 17 02 03 0,7 - - - - - - 

Желязо и стомана 17 04 05 1 - - - - - - 

Почва и камъни, 

различни от 
17 05 04 5 598 - - - - - - 



Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали 

Възложител: Община Кърджали 

Оператор : „Зауба“ АД 

 

60 

 

упоменатите в 17 

05 03 

Изкопани земни 

маси, различни от 

упоменатите в 17 

05 05 

17 05 06 1 772 - - - - - - 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне, 

различни от 

упоменатите в 17 

09 01, 17 09 02 и 

17 09 03 

17 09 04 50 - - - - - - 

Нехлорирани 

хидравлични 

масла на 

минерална основа 

13 01 10* 0,9 - - - - - - 

Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 0,18 - - - - - - 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 0,4 - - - - - - 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 5 - - - - - - 

Утайки от други 

видове 

пречистване на 

промишлени 

отпадъчни води, 

различни от 

упоменатия в 19 08 

13 

19 08 14 52 - - - - - - 

Излезли от 

употреба гуми 
16 01 03 0,6 - - - - - - 

Хартия и картон 19 12 01 1 500 - - - - - - 

Черни метали 19 12 02 700 - - - - - - 

Цветни метали 19 12 03 250 - - - - - - 

Пластмаса и 

каучук 
19 12 04 600 - - - - - - 

Стъкло 19 12 05 500 - - - - - - 

Дървесни 

материали, 

различни от 

19 12 07 500 - - - - - - 
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упоменатите в 19 

12 06 

Минерали 

(например пясък, 

камъни) 

19 12 09 7 200 - - - - - - 

Горими отпадъци 

(RDF- 

модифицирани 

горива, получени 

от отпадъци), 

19 12 10 9 000 - - - - - - 

Други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 

12 11 

(биоразградима 

фракция) 

19 12 12 11 000 - - - - - - 

Други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 

12 11 

(неоползотворима 

фракция) 

19 12 12 5 500 - - - - - - 

Некомпостирани 

фракции от битови 

и сходни с тях 

отпадъци 

19 05 01 1 200 - - - - - - 

Некомпостирани 

фракции от 

животински и 

растителни 

отпадъци 

19 05 02 800 - - - - - - 

Нестандартен 

компост 
19 05 03 3 000 - - - - - - 

Нехлорирани 

хидравлични 
13 01 10* 0,3 - - - - - - 
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масла на 

минерална основа 

Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 0,7 - - - - - - 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 0,24 - - - - - - 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,04 - - - - - - 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 3,5 0,05 - 0,000005 не не да 

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

За периода от 24.06.2016 г. до 31.12.2016 г. не са приемани отпадъци за оползотворяване или 

обезвреждане. 

 

 

Отпадък Код 

Оползотво-

ряване на 

площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната 

фирмата 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответ-

ствие 

почва и камъни, 

различни от 

упоменатите в 17 05 03 

17 05 04 - - - - 

изкопани земни маси, 

различни от 

упоменатите в 17 05 05 

17 05 06 - - - - 

бетон 17 01 01 - - - - 

тухли 17 01 02 - - - - 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия 

17 01 03 - - - - 

смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 - - - - 
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почва и камъни, 

различни от 

упоменатите в 17 05 03 

17 05 04 - - - - 

изкопани земни маси, 

различни от 

упоменатите в 17 05 05 

17 05 06 - - - - 

почва и камъни 20 02 02 - - - - 

 

Таблица 6. Шумови емисии 

 

През отчетния период за 2016 г. на територията на инсталацията не е извършено замерване на 

нивото на звуковото налягане, а съгласно изискванията на КР ще бъде замервано през 2017 г. 

 

Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (A) 

Измерено през 

деня/ нощта 
Съответствие 

- - през деня - 

 

Таблица 7. Опазване на подземните води  

 

В изпълнение на Условие 13.8.1. от КР, пробовземането се извършва в 3 бр. мониторингови 

кладенци за подземни води, обозначени на чертеж на площадката № 108-3-401, приложен към 

заявлението. Мониторингов кладенец 1 е предвиден за  инсталации за сортиране и компостиране. 

Той ще бъде изпълнен след тяхното изграждане. В мониторингов кладенец 3 е констатирано 

отсъствие на водно ниво, следователно пробовземане е извършено само от Мониторингов 

кладенец 2. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Концентрация в 

подземните 

води, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ-

ствие 

І. Основни физико-химични показатели 

1. Електропрово-

димост 
s cm

-1
  2000 699,00±12,9 

Веднъж на 

шест месеца 
да 

2. Обща твърдост mgqv/l 12 8,97±0,11 
Веднъж на 

две години 
да 

3. Перманганатна 

окисляемост 
g О2/l 5.0 19,80±0,29 

Веднъж на 

шест месеца 
не 

4. Активна реакция 
рH 

единици 
 6,5 и  9,5 7,34±0,04 

Веднъж на 

шест месеца 
да 

5. Амониев йон mg/l 0.50 0,587±0,029 
Веднъж на 

шест месеца 
не 

6. Нитрати mg/l 50.0 25,426±0,642 
Веднъж на 

шест месеца 
да 
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7. Нитрити mg/l 0.50 1,076±0,185 
Веднъж на 

шест месеца 
не 

8. Сулфати mg/l 250 75,587±1,242 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

9. Хлориди mg/l 250 56,913±0,567 
Веднъж на 

шест месеца 
а 

10. Фосфати mg/l 0.50 <0,100 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

11. Флуориди mg/l 5.0 0,156±0,005 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

ІІ. Метали и металоиди 

12. Живак g/l 1.0 <0,10 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

13. Кадмий g/l 5.0 1,00±0,09 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

14. Мед mg/l 2.0 0,146±0,004 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

15. Никел g/l 20 13,0±1,7 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

16. Олово g/l 10 107,00±2,9 
Веднъж на 

шест месеца 
не 

17. Селен g/l 10 <1,000 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

18. Хром g/l 10 <10 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

19. Алуминий g/l 50 3222±381 
Веднъж на 

две години 
не 

20. Желязо g/l 200 2858±71 
Веднъж на 

шест месеца 
не 

21. Калций mg/l 150 119,31±1,99 
Веднъж на 

две години 
да 

22. Магнезий mg/l 80 16,75±0,42 
Веднъж на 

две години 
да 

23. Манган g/l 50 785±45 
Веднъж на 

две години 
не 

24. Цинк mg/l 5.0 0,425±0,009 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

25. Естествен уран mg/l 0.06 - 
Веднъж на 

две години 
- 

26. Натрий mg/l 200 26,77±0,53 
Веднъж на 

две години 
да 

27. Бор mg/l 1.0 <0,050 
Веднъж на 

две години 
да 

28. Антимон g/l 5.0 <1,000 
Веднъж на 

две години 
да 
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29. Арсен mg/l 0.05 1,795±0,185 
Веднъж на 

шест месеца 
не 

ІІІ. Специфични органични замърсители 

30. Бензен g/l 1.0 <0,3 
Веднъж на 

две години 
да 

31. Бенз(а)пирен g/l 0.01 <0,005 
Веднъж на 

две години 
да 

32. 1,2 Дихлоретан g/l 3.0 <1,000 
Веднъж на 

две години 
да 

33. Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 
g/l 0.10 <0,005 

Веднъж на 

две години 
да 

34.Тетрахлоретилен 

и трихлоретилен 
g/l 10 <1,000 

Веднъж на 

две години 
да 

35. Пестициди g/l 0.10 <0,010 
Веднъж на 

две години 
да 

36. Пестициди 

 ( общо ) 
g/l 0,50 <0,010 

Веднъж на 

две години 
да 

37. Цианиди mg/l 0.01 <0,005 
Веднъж на 

шест месеца 
да 

 

Резултатите от мониторинга показват отклонение при някои от показателите: перманганатна 

окисляемост, амониев йон, нитрити, олово, алуминий, желязо, манган. Съобразно факта, че това е 

първи мониторинг на подземните води на територията на РЦУО, той се явява и базов, т.е. не може 

да бъде извършено сравнение с предходни резултати, следователно е трудно да се определи 

причината за това и съответно коригиращи действия. При следващ анализ, в зависимост от 

резултатие, ще бъдат взети съответни мерки. 

 

Таблица 8. Опазване на почви  

 

В изпълнение на Условие 13.9. от КР, пробовземането се извършва в 3 бр. пункта за мониторинг 

на почви, обозначени на плана за собствен мониторнг в Приложение № 38 от заявлението. 

 

Показател 

Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

pН 7,1 
Мониторинг 

на почвата 1 
- 

Веднъж на 

три години 
- 

Нефтопро-

дукти <50 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 1 
- 

Веднъж на 

три години 
- 

Арсен <5 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 1 
- 

Веднъж на 

три години 
- 

Хром 28,5 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 1 
- Веднъж на 

три години 
- 
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Кадмий <0,05 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 1 
- Веднъж на 

три години 
- 

Цинк 7,5 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 1 
- Веднъж на 

три години 
- 

Мед 
29 mg/kg 

Мониторинг 

на почвата 1 
- Веднъж на 

три години 
- 

Олово 
21 mg/kg 

Мониторинг 

на почвата 1 
- Веднъж на 

три години 
- 

Никел 
47,5 mg/kg 

Мониторинг 

на почвата 1 
- Веднъж на 

три години 
- 

pН 6,95  
Мониторинг 

на почвата 2 
- 

Веднъж на 

три години 
- 

Нефтопродук-

ти <50 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 2 
- 

Веднъж на 

три години 
- 

Арсен <5 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 2 
- 

Веднъж на 

три години 
- 

Хром 16,1 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 2 
- Веднъж на 

три години 
- 

Кадмий <0,05 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 2 
- Веднъж на 

три години 
- 

Цинк 7 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 2 
- Веднъж на 

три години 
- 

Мед 
31 mg/kg 

Мониторинг 

на почвата 2 
- Веднъж на 

три години 
- 

Олово 
19 mg/kg 

Мониторинг 

на почвата 2 
- Веднъж на 

три години 
- 

Никел 
50 mg/kg 

Мониторинг 

на почвата 2 
- Веднъж на 

три години 
- 

pН 7,45 
Мониторинг 

на почвата 3 
- 

Веднъж на 

три години 
- 

Нефтопродук-

ти <50 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 3 
- 

Веднъж на 

три години 
- 

Арсен 6,0±0,5 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 3 
- 

Веднъж на 

три години 
- 

Хром 19 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 3 
- Веднъж на 

три години 
- 

Кадмий <0,05 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 3 
- Веднъж на 

три години 
- 
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Цинк 5 mg/kg 
Мониторинг 

на почвата 3 
- Веднъж на 

три години 
- 

Мед 
25,5 mg/kg 

Мониторинг 

на почвата 3 
- Веднъж на 

три години 
- 

Олово 
16 mg/kg 

Мониторинг 

на почвата 3 
- Веднъж на 

три години 
- 

Никел 
43 mg/kg 

Мониторинг 

на почвата 3 
- Веднъж на 

три години 
- 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации   

За периода от 24.06.2016 г. до 31.12.2016 г. няма регистрирани аварии и постъпили писмени 

оплаквания. 

 

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 

За периода от 24.06.2016 г. до 31.12.2016 г. няма няма постъпили оплаквания или възражения, 

свързани с дейността на инсталацията. 

 

Дата на 

оплакването 

или 

възражение-

то 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

 

 

 


