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изм.  Изменение 
доп. Допълнение 
Обн. Обнародван 
Бр. Брой  
ЗУТ Закон за устройство на територията 
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Въведение 

В настоящото допълнено заявление всички допълнени/променени 
текстове са дадени в Bold, Italic и Underline и в червен цвят. 

Площадката на „Депо за индустриални (опасни и неопасни) отпадъци на “СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД в гр. Перник“ е действаща инсталация с комплексно разрешително (КР) 
№ 536-Н0-И1-А1/2019 г. и Оператор “ДИО ПЕРНИК” ЕООД. Същото е издадено въз основа 
на първоначално проведени обединени процедури по ОВОС  (Приложение № 1 - Решение 
по ОВОС № 06-06/2013 г.). и издаване на първо комплексно разрешително (КР) № 536-
Н0/2016 г., в т.ч. следващи актуализации през 2017 г. и 2019 г. 
(http://registers.moew.government.bg/kr/?lot Number=536 ).  

Настоящото заявление за издаване на ново комплексно разрешително е 
разработено във връзка с ИП „Преоразмеряване капацитета на Депо за индустриални 
отпадъци (ДИО), гр. Перник, в съответствие с физическите параметри и вида на 
приеманите отпадъци, без изменение на съществуващата инсталация (Клетка 1) и 
оборудването в депото, нормирани в Комплексно разрешително (КР) № 536-Н0-И1-
А1/2019“ и е в съответствие с изискванията на Директивата за КПКЗ (2010/75/ЕС), Закона 
за опазване на околната среда, чл. 117, ал. 2 (обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ. 
бр.21 от 13 Март 2020 г.), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни (Приета с ПМС № 238 от 2.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., попр., 
бр. 97 от 8.12.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), Методиката за попълване 
на заявление за издаване на комплексно разрешително (утвърдена със Заповед № РД-
86/04.02.2014 г. на Министъра на околната среда и водите), Становище на РИОСВ, гр. 
Перник по глава шест, раздел три от ЗООС (Приложение № 1 – писмо на РИОСВ с Изх.№: 
26-00-962(9)/09/12.2019 г.) и Указания на МОСВ за издаване на ново комплексно
разрешително (Приложение № 1 – писмо на МОСВ Изх.№: 26-00-484/18.07.2019 г.)

Представените данни на няколко места в настоящото заявление, 
включително и в част от приложенията към него, разглеждат депото в неговата 
цялост (поради технологична обвързаност), но със заявлението се кандидатства за 
експлоатация единствено на Клетка 1 (съгласно горе цитираното ИП), в която се 
депонират опасни отпадъци.  

“ДИО ПЕРНИК” ЕООД, в качеството си на Оператор на депото, не възразява 
информацията, включително приложенията към нея, да бъдат предоставени на обществен 
достъп съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за 
условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Заявлението не съдържа 
конфиденциална информация. 
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I. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ
НА КР 

A. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. По заявлението

“ДИО ПЕРНИК” ЕООД подава допълнено заявление за издаване на комплексно 
разрешително в качеството си на Оператор на Депо за индустриални отпадъци (опасни и 
неопасни) по смисъла на §1, т.43  

а) от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), а именно: 

б) контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или 
инсталация, включително част от нея; 

В подкрепа на това представяме следните документи: 

Приложение № 3 – Копие на Удостоверение от агенцията по вписванията; 

Приложение № 4 – Скица на поземлен имот с идентификатор № 55871.513.245 и 
Скица с координати на граничните точки на ПИ № 55871.513.245; 

Приложение № 5 – Договор за наем № СИАД-19/23.2.2017 на „ДИО ПЕРНИК“ 
ЕООД и копие на нотариален акт за собственост; 

Приложение № 6 – Заповед 1918/11.12.2013 на Кмета на община Перник за 
утвърден ПУП. 

Оператор, подаващ заявлението: 

“ДИО ПЕРНИК” ЕООД  

ЕИК: 204 390 934 

гр. Перник 2300, ул. „Владайско въстание“ № 1. 

Тел за връзка: 0894751618, 0886854201; e-mail: mpetrova@dio-pernik.bg   

Управители: Мая Петрова и Георгиос Бурниотис. 

В Приложение № 2 са представени декларации от оператора за липса на 
задължения към Национална агенция за приходите, община Перник и ПУДООС, както и 
удостоверение за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК от НАП. 

2. По дейността, за която се подава заявление

2.1.1.  (зал. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) 

2.1.2. Адрес за кореспонденция 

гр. Перник 2300, ул. „Владайско въстание“ № 1 

Тел за връзка: 0894751618, 0886854201; 

Е-mail: mpetrova@dio-pernik.bg   

Управители: Мая Петрова и Георгиос Бурниотис 

2.1.3. Адрес на централното управление 

гр. Перник 2300, ул. „Владайско въстание“ № 1 

2.1.4. Регистрационен номер 

ЕИК: 204 390 934 
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2.1.5. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на поземления 
имот, върху който са изградени или ще се изградят инсталациите и 
съоръженията 

Наименование на собственика: “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД  

ЕИК: 113 509 219 

Адрес за кореспонденция: гр. Перник 2304, ул. „Владайско въстание“ № 1 

Тел за връзка: 076/681 023; Факс: 076/681 951. 

Генерален директор: Златислав Ивков 

За контакт: Виргиния Пейчева, еколог, тел.: 0894751325 

E-mail: vpeicheva@stomana.bg

Приложение № 4 – Скица на поземлен имот с идентификатор № 55871.513.245 и
Скица с координати на граничните точки на ПИ № 55871.513.245; 

Географските координати на условния геометричен център на Клетка 1 са:  

N 42° 35' 21.98",  E 23° 5' 23.48". 

Географските координати на условния геометричен център за целия обект са:  

N 42° 35' 30.55", E 23° 5' 25.63". 

2.1.6. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на сградите в 
поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността 

Наименование на собственика: “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД  

ЕИК: 113 509 219 

Адрес за кореспонденция: гр. Перник 2304, ул. „Владайско въстание“ № 1 

Тел за връзка: 076/681 023; Факс: 076/681 951. 

Генерален директор: Златислав Ивков 

За контакт: Виргиния Пейчева, еколог, тел.: 0894751325 

E-mail: vpeicheva@stomana.bg

2.1.7. Име на оператора

“ДИО ПЕРНИК” ЕООД

ЕИК: 204 390 934

Адрес за кореспонденция: гр. Перник 2300, ул. „Владайско въстание“ № 1.

Тел за връзка: 0894751618, 0886854201;

Е-mail: mpetrova@dio-pernik.bg

Управители: Мая Петрова и Георгиос Бурниотис

2.2. Категория на промишлената дейност съгласно приложение № 4 към ЗООС

Категория на промишлена дейност съгласно Приложение № 4 на ЗООС:

-т. 5.4  Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над
25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци – Депо за индустриални отпадъци 
(опасни и неопасни) в индустриалната зона на град Перник. 
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Б. РЕЗЮМЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ 
1. Кратко описание на дейността, за която се подава заявление

1.1. Кратко описание на дейността 

Настоящото допълнено заявление за издаване на ново комплексно разрешително на 
действаща инсталация - „Депо за индустриални (опасни и неопасни) отпадъци на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД в гр. Перник“ се подава от Оператора (“ДИО ПЕРНИК” ЕООД 
) във връзка с реализиране на ИП „Преоразмеряване капацитета на Депо за индустриални 
отпадъци (ДИО), гр. Перник, в съответствие с физическите параметри и вида на 
приеманите отпадъци, без изменение на съществуващата инсталация (Клетка 1) и 
оборудването в депото, нормирани в Комплексно разрешително (КР) № 536-Н0-И1-
А1/2019“.  

Във връзка с направени указания в точка I.1.1-1. в писмо изх. № КР 
1946/09.07.2021 г.  на ИАОС, към т.1.1, „Кратко описание на дейността“ от 
настоящето ЗКР представяме следната допълнителна информация, описваща 
всяка една от планираните промени, за които се подава заявлението за издаване 
на ново КР: 

1.Планирана промяна, свързана с „Преоразмеряване капацитета на ДИО –
Перник в съответствие с физическите параметри и вида на приеманите 
отпадъци, без изменение на съществуващата инсталация (Клетка 1) и 
оборудването в депото, нормирани в КР № 536-Н0-И1-А1/2019“.  

Предприетите действия от страна на оператора „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД за 
реализиране на цитираната промяна са свързани с нормиране в КР на реалния 
капацитет на Клетка 1 на ДИО (160 000 тона) съгласно проектната документация 
на депото. При първоначално нормиране на капацитета на Клетка №1  на депото 
(в т. ч. и в  КР № 536-Н0-И1-А1/2019) е определен параметър за капацитет (90 000 
тона) на Клетка 1, базиран на производствени критерии, въз основа на 
предварително очаквано образувани количества отпадъци на „Стомана 
Индъстри“ АД, а не на проектния такъв (160 000 тона) от проектната 
документация на депото. Подробна информация с описание на проектните данни 
на Клетка 1 е показана в Таблица 1.1-1 от заявлението и документацията в 
процедурите по уведомяване на компетентните органи (МОСВ, ИАОС, РИОСВ и 
Община Перник) по Глава шест от ЗООС и Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 
НУРИКР съпътстваща настоящето ЗКР. 

2. Планирана промяна, свързана с промяна кодовата таблица на видовете
приемани отпадъци в депото.  

Предприетите действия от страна на оператора „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД за 
реализиране на цитираната промяна са предвид възможностите на бъдещия 
капацитет на депото и запитвания от свързани дружества със собственика на 
депото („Стомана Индъстри“ АД) и др. български фирми за депониране на техни 
опасни отпадъци в ДИО, Операторът планира да разшири кодовата таблица на 
видовете приемани отпадъци в депото и да направи промени по Условие 11. от 
КР, свързани с добавяне на нови кодове отпадъци без изменение на 
съществуващата инсталация (Клетка 1) и оборудването в депото, нормирани в 
КР № 536-Н0-И1-А1/2019“. 

3. Промени по Условия № 8 от КР свързани с определяне годишната норма
за ефективност при употреба на вода и ел. енергия (съобразени с новия 
капацитет на Клетка 1. 

Сегашната и бъдеща дейност на Депото е за третиране /обезвреждане – наземно 
депониране/ на твърди опасни и неопасни индустриални отпадъци, които се генерират от 
дейността на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД и свързани със Стомана дружества, както и 
външни фирми.  

С настоящото допълнено заявление се кандидатства за експлоатация 
единствено на клетка 1, която е действаща инсталация, за която има утвърден 
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работен проект и екзекутивна документация, разрешително за строеж и е въведена 
в експлоатация (виж Приложение № 7), в която се  депонират и ще се депонират 
единствено опасни отпадъци.  

Депото се намира южно до производствената площадка на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ 
АД”, гр. Перник, западно на 1,5 км от квартал Църква и на 1,0 км от Захаринова махала на 
гр. Перник (Приложение № 8). Общата производствена площ на депото е 147 dka. 
Застроената площ на Клетка 1 на депото, въведена в експлоатация през 2016г., е от 
насипен тип с площ 15,25 dka, с полезна действителна площ 12,02 dka. Клетка 1 е с общ 
обем 116,93 м3х103, с полезен геометричен обем 101,18 м3х103, в т.ч. с прогнозен обем за 
прием на отпадъци - 91,06 м3х103, при 20% обем запръстяване - 20,24 м3х103, при 10% 
обем на слягане - 10,12 м3х103 и обем на рекултивация - 15,75 м3х103. 

Площадката има денивелация от к.745,0 до к.775,0. За улавяне на повърхностни 
води в депото има съществуващи канали със заустване в източна посока: бетонов канал 
над площадката и втори в долната част на депото. И двата канала имат бетонова 
облицовка. Площадката не попада във вододайни и др. забранени зони. 

Географските координати на условния геометричен център на Клетка 1 са:  

N  42° 35' 21.98",  E 23° 5' 23.48". 

Географските координати на условния геометричен център за целия обект са:  

N 42° 35' 30.55", E 23° 5' 25.63" 

В Приложение № 8 е представена карта с разположение на ДИО и близко 
разположените обекти в района, вкл. и подходите за достъп към него. 

Приложение II: 

Приложение № 4 – Скица на поземлен имот с идентификатор № 55871.513.245 и 
Скица с координати на граничните точки на ПИ № 55871.513.245; 

Приложение № 6 – Заповед 1918/11.12.2013 на Кмета на община Перник за 
утвърден ПУП. 

Приложение № 9 – Сателитна снимка на ДИО; 

Приложение № 10 – Генерален план на ДИО; 

Описание на основните технологични процеси, дейности, инсталации и 
съоръжения 

Основната дейност на инсталацията (Депо за опасни и неопасни индустриални 
отпадъци) включва третиране (обезвреждане чрез наземно депониране) на твърди, в т.ч. 
прахообразни, опасни индустриални отпадъци, които се генерират от дейността на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД и от свързани със Стомана дружества, както и външни фирми. 
Настоящото заявление обхваща само дейността на инсталацията по т. 1.1., а именно 
Клетка 1 за опасни отпадъци. 

Депото е въведено в експлоатация на 30.09.2016г., като реалната експлоатация 
стартира на 10.05.2017г., за което е уведомена РИОСВ – Перник с писмо Вх. № 26-00-
730/10.5.2017 година. Първите приети количества отпадъци на депото са от 11.07.2017г., 
за което е уведомена РИОСВ – Перник с писмо Вх. № 26-00-947/11.7.2017г. За ДИО има 
издадено Комплексно разрешително КР № 536-Н0-И0-А0-2016 г., актуализирано с КР № 
536-Н0-И1-А0-2017 г. и КР № 536-Н0-И1-А1-2019 г.

Експлоатацията на депото отговаря на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 
г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр.  
80, от дата 13.9.2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.). 

Общата площ на площадката на депото е 147,0 dka (173,405 dka – площ на имота), 
от която застроената площ на клетките е 104,92 dka, приемна зона – 21,46 dka и зелени 
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площи и канавки – 20,62 dka. Съгласно инвестиционната програма на Инвеститора, депото 
в неговата цялост ще се строи поетапно, като в първи етап е изградена Клетка 1 от общо 
9 предвидени:  

 Изградената част от депо през първи етап обхваща Клетка 1 с площ 15,25 dka, с
полезна действителна площ 12,02 dka. Клетка 1 е с общ обем 116,93 м3х103, с
полезен геометричен обем 101,18 м3х103, в т.ч. с прогнозен обем за прием на
отпадъци - 91,06 м3х103, при 20% обем запръстяване - 20,24 м3х103, при 10% обем
на слягане - 10,12 м3х103 и обем на рекултивация - 15,75 м3х103;

Таблица 1.1-1 Основни параметри на ДИО Клетка 1 

№ Наименование Мярка 
Етап 1 (Клетка 
№ 1) 

1. Обща площ dka - 
2. Застроена площ клетки “ 15,25 
3. Полезна площ “ 11,73/12,02
4. Обем на депото m3 х103 116,93
5. Обем на рекултив. m3 х103 15,75
6. Полезен обем m3 х103 101,18
7. Обем запръст.- 20 % m3 х103 20,24
8. Обем слягане – 10 % m3 х103 10,12
9. Обем отпадъци m3 х103 91,06
10. Количество отпадъци tx103 160
10.1 Коефициент на плътност 

(на отпадъците) 
t/m3 1,76

11. Време за запълване год 3
12. Брой клетки бр. 1
13. Конструкция на клетките Насипни 

По кадастралния план на територията на гр. Перник в северната част на 
площадката се намира трасето на главен магистрален водопровод Ø1200 mm за 
водоснабдяването на града, което не подлежи на изменение. В тази връзка, за 
осигуряване на необходимия сервитут (в работния проект 10,0m, а по норми – 6,0m) на 
съществуващото съоръжение, площадката е разделена на две основни зони: 

 Долна – в която се намира приемната зона, с разположени в нея функционални
зони 1, 3 и 4 и част 2 от техническата инфраструктура;

 Горна – основна зона за третиране на отпадъците.

Техническата инфраструктура вътре в депото е съобразена с наличния
магистрален водопровод, като трасе и ниво на тръбите по друг проект за реконструкция 
на последния.  
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Фигура 1.1-1 Генплан на ДИО 
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В Приложение № 7 са представени Разрешение за строеж № 213/27.05.2014 г. за 
обект „Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“ и Заповед за 
допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 56/17.10.2014 г. и Заповед за допълване по чл. 154, 
ал. 5 от ЗУТ № 57/1.10.2015 към разрешение за строеж № 213/27.05.2014 г. за обект 
„Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“, както и Разрешение за 
строеж № 361/3.9.2014 за обект „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник – етапно строителство“ и Заповед за допълване 
по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 57/17.10.2014 към разрешение за строеж № 361/3.9.2014. В 
същото приложение 13 са представени Разрешение за ползване № СТ-05-1009/23.6.2016 
за обект „Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“ и Разрешение за 
ползване № СТ-05-1519/30.9.2016 за обект Депо за индустриални отпадъци (опасни и 
неопасни) на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник – етапно строителство“, заедно с 
Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Акт 16). 

Мерки за защита на водопровода. Предвиден е сервитут около водопровода. 
Възможно е негативно въздействие при аварийни ситуации. Не се очаква негативно 
въздействие при нормална експлоатация. За избягване на негативно въздействие при 
аварийни ситуации, разкъсване на изолационни слой, просмукване на инфилтрат и т.н., и 
съгласно изискванията на ВиК Перник е направена подмяна на водопровода в най-ниската 
част на терена, където е най-уязвим при протичане на депото, и изграждане на защита 
около него - проходим стоманобетонов колектор, изграден като монолитно-сглобяема 
конструкция. Като монолитна конструкция се изпълняват дъното и стените на колектора.  
Колекторът е дълъг 33 m и е предвиде в най-ниската част на депото. През този колектор 
преминава новоизграденият стоманен водопровод, който е дълъг 176 m. Новата част от 
водопровода е изпълнена от стоманени тръби Ø1220/10 mm за PN 0.1 MPa, за питейно 
водоснабдяване по стандарт ЕN10255:2005+A1, L235. Стоманените тръби са избрани 
поради добрите им механични качества. Те запазват своята цялост дори и при пълна 
деформация. Това е едно от най-големите предимства, предвид земетръсната зона, в 
която се намира района – VІІІ степен и станалото земетресение през май 2012 г. от 6-та 
степен по Рихтер. (Приложение № 6 – Заповед 1918/11.12.2013 на Кмета на община 
Перник за утвърден ПУП). Изпълнените превантивни мерки осигуряват защита на 
водопровода от неочаквани негативни въздействия. 

Изготвен е предварителен план за насипване на отпадъка по клетки, нива на 
запълване и участъци на насипване и периодически се актуализира в последната му част. 
В депото е предвидено да се третират индустриални отпадъци, опасни и неопасни в 
твърдо състояние – шлаки, пелети, строителни, прахове и др. Клетките са разделени само 
за опасни и само за неопасни отпадъци, като в рамките на дадена клетка същите се 
депонират в твърдо и прахообразно състояние. Прахообразните отпадъци имат много 
ниски физикомеханични показатели – не поддържат откос и това изисква, на отделните 
нива /хоризонти/ на насипване да се изграждат ограждащи диги.  

Предвидени са четири работни хоризонти с височина 2,0 m между две берми през 
8,0 m, с ширина 5,0 m и външен откос 1:3. Хоризонтите са оформени с временни диги, 
насипът на които има ролята на опорен и затежняващ слой, който подобрява стабилитета 
на временния откос. Дигите се изпълняват от уплътнени почвени материали (допускат се 
и шлаки) до достигане на показатели - ρd=18,0 – 19,0 KN/m3, ъгъл на вътрешно триене – 
18° и С=26 KN/m2. Дигите имат височина 2,0 m, корона - В=2,0 m, откоси – външен 1:3 и 
вътрешен 1:2. При диги от почвени материали шлаките се депонират непосредствено до 
тях, за да отвеждат валежните води до площния дренаж по откосите и дъното. 

Описаните по-горе диги за послойното полагане на несвързаните отпадъци се 
изграждат по контура на външните откоси и временните откоси между клетките. За тяхното 
изграждане са необходими общо около 373500,0 m3 насипни материали. Тези диги по 
външните откоси ще заместят минералния запечатващ слой глина при крайната 
рекултивация и временната рекултивация по вътрешните откоси. Като се приспаднат от 
общото количество тези обеми и наличните на депо земни маси са необходими насипни 
материали в размер на 242440,0 m3. Тези количества за дигите могат да бъдат осигурени 
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от отпадъчните шлаки и др. свързани отпадъци, които влизат в депото, с което не се 
намалява обема за депониране на отпадъците. 

Повърхността на отпадъците на отделните хоризонти има наклон към задната част 
на клетките /посока на юг/ с цел валежните води да отиват към площния дренаж и да не 
се стичат по външния откос към следващата клетка и към незастроените терени. Дигите 
от шлака имат допълнителни филтриращи функции.  

В края на периода на запълването на даден насипен хоризонт се подготвя дигата 
на следващия работен хоризонт. За увеличаване стабилитета на временните откоси на 
тялото на отпадъците, насипването на всеки нов хоризонт започва от опорните диги, като 
до тях се депонират предимно шлаки, а праховите фракции се полагат във вътрешността 
на клетката. Дигите от земни материали по временния откос заместват и временната 
рекултивация на откоса. 

В последната клетка 9 опорните диги се насипват с почвени материали и остават 
като част от бъдещата рекултивация на клетката.  

Съгласно изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Гл. втора, Раз.I,  чл.10, ал.1 и 2 
''....участъците и клетките се класифицират съгласно ал. 1, като отделни подобекти и за 
депониране на различни видове отпадъци'' в площадката на депото са обособени два 
независими участъка /подобекти/: 

 участък 1 /подобект 1/ за опасни отпадъци, който заема горната част на
площадката и включва 7 клетки;

 участък 2 /подобект 2/ за неопасни отпадъци, който е разположен в ниската
част на площадката, непосредствено над приемната зона и над трасето на
съществуващия магистрален водопровод и включва 2 клетки. Участък 2 няма
да се изгражда в етап 1 на строителството, а в следващите етапи съобразно
нуждите на експлоатацията на депото.

Приетата конфигурация за разполагане на двата вида отпадъци е съобразена с 
условията за по-добър стабилитет на тялото и откосите на отпадъците. Ниската зона на 
площадката се заема от участък 2 /подобект 2/ с неопасните отпадъци, пред вид на това, 
че преобладаващото количество отпадъци са шлаки с по-добри физико-механични 
показатели и че тя е близо до приемната зона. Ниската зона /участък 2/ изпълнява ролята 
на опорна призма за опасните отпадъците на участък 1 /подобект 1/. 

Действителният обем за депониране на отпадъци е определен, като от 
геометричния /общ/ обем са извадени – обемите на горния изолационен слой /крайна 
рекултивация/, на временната рекултивация на неработещи повърхности на отпадъка и на 
запръстяването (15-20 %) и е отчетен допълнителния обем от слягането. При наличието 
на разнородни по механичен състав отпадъци е приета ориентировачна стойност на 
слягането 10 %, която подлежи на корекция за действителните показатели, установени по 
време на експлоатацията на депото. 

Основните параметри на клетките, като площ, обем, време на запълване и основни 
материали са дадени в Таблица 1.1-2. 

Таблица 1.1-2 Основни параметри и материали на клетка 1 

№ Наименование Мярка Клетка № 1 
1. Застр. площ кл. /хоризонтална/ dka 15,25
2. Полезна площ dka 12,02
2,1 дъно dka 6,08
2,2 откоси дак 5,94
2,3 Хориз.полез. пл.  dka 11,73 
3. Общ обем m3х103 116,93
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№ Наименование Мярка Клетка № 1 
4. Площ временна рекултив. m2х103 5,24
5 Площ крайна рекултив. m2х103 8,99
6 Горен изол.екран
6,1 Минерал.запеч. слой 0,5m m3х103 3,58
6,2 HDPE фолио 2 mm - нето m2х103 7,15
6,3 Геотек. UVуст.- 800 g/m2 - нето m2х103 7,15
6,4 Дрен. слой-0,5 m m3х103 3,69
6,5 Почв. слой -0,7 m m3х103 5,79 
6,6 Хумус - 0,3 m m3х103 2,70 
7, Обем рекултив. m3x103 15,75
8, Обем с  глина от  рекултив. слой m3x103  104,11 
9, Полез. обем кл. m3х103 101,24
10, Обем отпад.- прогн. m3х103 91,06
10,1 Количество на отпадъците tx103 160
11, Време на запълвaне год 3
12 Межд.диги  m 110,00 
13, Изол.матер - нето
13,1 Мин.запеч.пласт m3х103 6,01 
13,2 Бентомат (GCL) m2х103 12,02 
13,3 Геомембр.-глад. m2х103 6,08 

- структурирана m2х103 5,94 
13,4 Геотекс.- UVуст.- 800 g/m2 m2х103 12,02 
14,1 Перфорир. ф200 m 143,0
14,2 Перфорир.ф 315 m 158,0 
14,3 Плътни ф 200 m 38,0 
14,4 Плътни ф 315 m 50,0 
14,5 Събир.перфФ315 m 62,0
15 Площен дренаж-Чакъл 5-40 mm m3х103 6,01 
16 Коефициент на плътност (на 

отпадъците) 
t/ m3 1.76

Забележки:  
1. Позиция 3 представлява общия геометричен обем на депото, позиция 9 –

полезния геометричен обем, а позиция 10 – индикативния обем отпадъци при 
предпоставките на т.2. 

2. Времето за запълване на депото с отпадъци (поз. 11) е остатъчно
индикативно, определено от постъпващите количества отпадъци и приети средни 
стойности на слягане 10% и запръстяване 20 %. 

3. Промяната на някои от горните предпоставки /вид отпадъци, физико-
механични характеристики на отпадъците,  и др./ може да промени прогнозното време 
за запълване на клетките и депото. 

4. Всички изкуствени материали на изолационния пакет са дадени с нетни
количества, вкл. и тези за закотвяне в анкерните канавки. 

5. Геомембраната, геотекстила и тръбите HDPE (за тръби монтирани на
открито) са UV устойчиви. 

6. Дренажните тръби са за натоварване SDR17 и коеф. на сигурност SF=1,25.

Съгласно изискванията на чл.18, 23 и 24 от Наредба № 7, от 24 август 2004 г. за
изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 
третиране на отпадъци на "Депото за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на 
"Стомана Индъстри" АД, гр. Перник" са обособени изискуемите функционални зони и 
инфраструктура, необходими за експлоатация на депото: клетки за депониране на 
опасните и неопасните отпадъци, приемна зона и всички технологични съоръжения, вкл. 
локална пречиствателна станция за отпадни води - инфилтрат (ЛПСОВ) и необходимите 
съоръжения към нея, вътрешна и външна техническа инфрастуктура, мониторинг. 
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Конфигурацията на естествения терен позволи да се оформят две независими 
функционални зони (обслужваща и технологична), и прилежащата вътрешна и външна 
инфраструктура. 

Обслужваща функционална зона: 

А) Основна приемна зона 

Основната приемната зона с площ 23 158 m2 е разположена на площадка, 
оформена в северната част на депото, има необходимия наклон за отводняване и 
обхваща следните съоръжения с местоположение: 

 Портал: На северната ограда, на пътя за достъп до депото, е изпълнен портал
със стоманена плъзгаща врата с ширина 9,60m и една единична врата за
обслужващия персонал с ширина 1,0m.

 Офис сграда: Офис сградата е от сглобяеми готови контейнери, в която се
помещава офис сектора. Разположена е в северната част, близо до входа.
Контейнерите са монтирани върху единични бетонови фундаменти.

 Електронна автовезна: Електронната автовезна за измерване теглото на
товарните автомобили е разположена източно на офисните контейнери.

 Съоръжение за почистване на гумите: Съоръжението за почистване на гумите
и измиване при необходимост, включително шахта за събиране на замърсените
води и изпомпване в шахтата утаител, са разположени на източната пътна
лента, по посоката за излизане от депото.

Б) Спомагателна зона за предварителна обработка на отпадъците 

 Закрито метално хале за претоварване, навлажняване на отпадъци и др. преди
депониране на отпадъците. Разположено е източно в приемната зона върху
насипна площадка (Приложение № 11). Същото е оборудвано със система за
навлажняване на сухите отпадъци.

 Асфалтовата площадка около металното хале с площ 2 929m2 е с асфалтова
настилка - от северната страна - паркинг, от запад и юг - площадки за
маневриране на транспортните коли, които влизат и излизат от халето, както и
обслужващия път.

В) Зона за третиране на инфилтрат 

Зоната за третиране на инфилтрат е разположена в северозападната част на 
площадката, срещу металното хале и обхваща следните съоръжения: 

 Ретензионнен басейн за инфилтрат (РБ1) приема инфилтрата от клетките и
захранва ЛПСОВ, оросителната система, металното хале и съоръжението за
почистване на гуми. Изграден е като земно-насипно съоръжение - дълбок изкоп
в естествен терен, на места с насип и малки насипни диги, с изолационен пакет,
аналогичен на изолационния пакет на клетките;

 Шахта-утаител за задържане на твърдата фракция на инфилтрата,
разположена по пътя на колектора за инфилтрат преди РБ1. Има
стоманобетонова конструкция;

 Помпена станция (ПШ1) за захранване на оросителната система с инфилтрат,
разположена южно от РБ1 и свързана хидравлически с последния. Има
стоманобетонова конструкция;

 Ретензионнен басейн за инфилтрат (РБ2) съхранява концентрата от ЛПСОВ,
също използван за оросяване на отпадъците. Разположен е северно до РБ1.
Изграден е като земно-насипно съоръжение - изкоп и малки насипни диги, с
изолационен пакет, аналогичен на изолационния пакет на клетките;
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 Помпена станция (ПШ2) за препомпване на концентрата от РБ2 в ПШ1.
Разположена е западно от РБ2 и има хидравлична връзка с него;

 Напорен тръбопровод Т2, който свързва ПШ2 с ПШ1;

 Локално пречиствателно съоръжение за отпадни и инфилтрирани води
(ЛПСОВ), тип обратна осмоза: Пречиствателно съоръжение за инфилтрирали
води /ЛПСИВ/, модулен тип - фундиран е върху ивични фундаменти върху
чакълена основа. Върху площни фундаменти около него са монтирани входна и
изходна помпени станции, както и кула за стабилизиране на pH на пречистената
вода.

Технологична функционална зона: 

А) Основна зона за депониране на отпадъците 

Зоната за депониране на отпадъците се състои от девет клетки, с изградена една 
клетка за опасни отпадъци към настоящия момент. Клетките са изградени съгласно 
изискванията на Наредба №6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане 
и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци: 

 Изкопи на дъно и откоси, с наклон на последните 1:3;

 Междинни  насипни диги с корона с ширина В=3,0m, откоси – вътрешен и
външен 1:3;

 Подземен дренаж под дъното на клетката;

 Пластове 2, 4 и 5 от земната основа имат Кф=2,31-3,47x10'7 m/sek, който
показател за водоплътност не отговаря на изискуемия. Съгласно чл. 18, ал. 4 от
Наредба 6 от 27.08.2013г., естествената геоложка бариера под клетките е
подсилена с други средства за еквивалентна защита, а именно изграден е
допълнителен изолационен пакет по дъното, състоящ се от:

o минерален запечатващ пласт по дъното и откосите с дебелина 0,50m.

o дъното и откосите върху минералния запечатващ пласт са покрити
допълнително с бентонитова хидроизолация (GCL) 5,0 kg/m2 (при опасни
отпадъци).

o изолационна геомембрана HDPE с дебелина 2,0mm, двустранно
структурна по дъното и откосите (за добро сцепление със съседните
слоеве при по-големи наклони).

o защитен слой от геотекстил с тегло 800 gr/m2.

o дренажна система за инфилтрата (промита баластра 4-22mm и 22-45mm)
с дебелина 0,50m;

 Защитен слой от шлак (фракция 40-150mm), който покрива площния дренажен
слой и го предпазва от затлачване при депониране на прахообразни отпадъци.

Б) Дренажна система на клетките за инфилтрат 

Състои се от съоръжения за улавяне и транспорт на инфилтрата до ретензионня 
басейн:  

 Дренажни клонове в клетките от перфорирани тръби, разположени върху
изолационния екран;

 Площен дренаж от промит речен чакъл;

 Гравитачен тръбопровод - колектор (КИ) с дължина 477m до шахтата-утаител е
разположен на дъното на клетките и е изпълнен от HDPE  тръби, Ø355mm.
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Приема инфилтрата от клетките посредством събирателните шахти, които 
заустват в него, и го отвежда до РБ1; 

В) Колектор за отвеждане на повърхностните води 

Колекторът за отвеждане на повърхностните води в участъка на площадката е 
задължителен с оглед на разполагане и фундиране на съществуващите съоръжения. 
Изпълнен е от тръби с трасе по талвега, положени в изкопна траншея. В траншеята е 
положен и колекторът за отвеждане на подземните води (КПВ). В основата на ската и по 
периферията на клетките е изграден дренаж за приемане и понижаване нивото на 
подземните води, който зауства в колектора КПВ. 

Г) Система за оросяване на депонирате отпадъци 

За да се предотврати запрашаването на работните повърхности при депониране на 
отпадъци в прахообразно състояние е предвидена оросителна система за разпръскване 
на събрания инфилтрат, състояща се от:  

 Напорен тръбопровод Т1 по западния и южния клон на експлоатационния път.
Разположен е във вътрешния банкет на пътя, върху предпазната мантинела.
През определено разстояние са монтирани разпределителни възли за
присъединяване на подвижните крила с дъждовални апарати.

 Помпена шахта (ПШ1) и агресивоустойчива помпа, която захранва с инфилтрат
напорния тръбопровод на оросителната система; посредством тръбна връзка
от ретензионния басейн РБ1.

 Помпена шахта (ПШ2) и агресивоустойчива помпа, с която се прехвърля
инфилтрата от РБ2 в ПШ1 и от там се захранва напорния тръбопровод Т1. Двете
помпени шахти се захранват с инфилтрат от ретензионните басейни
посредством тръбна връзка.

Вътрешна техническа инфраструктура 

Обхваща следните съоръжения, които имат земни работи в: експлоатационен път - 
изкоп/насип, система за отвеждане на пречистения инфилтрат — траншеен изкоп, В и К 
мрежи - траншеен изкоп, ел. мрежа - подземен кабелен канал, отводнителни канавки за 
чисти повърхностни води, заустващи в открт бетонов канал - изкоп, ограда. 

Външна инфраструктура 

Външната инфраструктура присъединява депото към инфраструктурата на завода 
и региона и обхваща следните съоръжения: 

 Външен електропровод /подземна кабелна линия/;

 Външно захранване с вода посредством два напорни тръбопроводи – един за
технически и противопожарни нужди, и един за питейно-битови нужди;

 Външен безнапорен колектор за отвеждане на пречистения инфилтрат от
ЛПСОВ в заводската канализация;

 Външен безнапорен колектор за отвеждане на битовите води;

 Външен път до входа на приемната зона;

 Заустване на чистите повърхностни води от канавките в съществуващ канал с
бетонова облицовка.

Контрол на състоянието на тялото на депото 
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Операторът на депото ежегодно контролира състояние на тялото на депото по 
показателите заета площ от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на 
депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото. Освен 
това Операторът е длъжен веднъж годишно по време на експлоатация и ежегодно с 
установяване на настъпили изменения да замерва поведението (сляганията) на 
повърхността на тялото на депото. Това става чрез наблюдения посредством площни 
геодезически заснемания или чрез стабилизиране на контролни точки, които се измерват 
планово и във височина и се изграждат по време на експлоатация на депото, както и след 
неговото закриване и рекултивация. Наблюденията им дават информация за 
пространствените премествания, които след анализ мотивират необходимостта от 
възстановителни мероприятия и са основа при техническото им решение. 

За контролиране стабилитета на дигите е необходимо да бъдат стабилизирани 
нови контролни точки след изграждането на съответната клетка. Дигите се контролират 
също ежегодно. Характерът на запълване на депото е такъв, че всяка следваща клетка 
стъпва върху предхождащата я като дигата помежду им се засипва. 

Приемане на отпадъците 

Тъй като към момента е изградена само Клетка 1 за опасни отпадъци, на ДИО се 
приемат само тези опасни отпадъци, които са основно охарактеризирани съгласно 
националното екологично законодателство и имат допустимост за депониране: 
класифицирани по Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и 
придружени с работен лист за класификация; охарактеризирани съгласно изискванията на 
Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация 
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци и придружени с протокол от акредитирана лаборатория за сравнимост с 
критериите съгласно Приложение 1 към същата наредба; стабилни или стабилизирани по 
отношение на прахоотделяне и всички други разрешителни съгласно националното 
екологично законодателство. На депото се приемат за депониране единствено опасни 
отпадъци съгласно действащото КР като се извършват дейност по обезвреждане, 
обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в Клетка 1 за опасни отпадъци и 
дейност по обезвреждане, обозначена с код D13 (прегрупиране или смесване преди 
подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12), - овлажняване с цел 
предотвратяване на разпрашаването, на сухи прахообразни отпадъци. 

Всички доставени на депото отпадъци се контролират от Оператора. Контролът 
включва: 

 Регистрация на товарния автомобил, превозващ отпадъците, водачът на
автомобила и на фирмата, генерираща отпадъците.

 Претегляне и регистриране на отпадъците в софтуера на електронна автовезна.

 Контрол на документите за доставка (основно охарактеризиране и изпитване за
установяване на съответствието).

 Пряк визуален контрол на отпадъците за съответствие по вид и състав на
отпадъците с отразеното в документацията.

 Вземане на проба – метод за бърза проверка или опростена процедура
съгласно Наредба 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане
и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Пробите се съхраняват от
оператора минимум 3 месеца на депото.

 Отпадъците доставени в открити камиони се инспектират визуално в зоната за
прием във връзка с процедурата по претеглянето и входящ контрол.
Отпадъците доставени в закрити камиони или контейнери при невъзможност за
вземане на проба и установяване на съответствието в приемна зона, се
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подлагат на визуална инспекция и установяване на съответствието в металното 
хале или при клетката на депото.   

Цялата информация се записва, съхранява и обезопасява в системата за 
регистриране на данни. 

Всички данни относно приема и транспортирането на отпадъците до депото се 
регистрират в софтуерната система за данни, свързана с електронната автовезна. 
Входящите данни включват: 

 Дата и час на пристигане на отпадъка на депото.

 Данни за генератора на отпадъка:

 Пълно име на компанията 
 Адрес 
 Регистрационен номер на камиона 
 Име на шофьора 
 Данни за фирмата-превозвач 

 Код на отпадъка

 Тегло на отпадъка (бруто, тара, нето)

 Участъкът, на който ще се депонира съответният отпадък.

Всички приети количества отпадъци, регистрирани в базата данни на компютъра,
се вписват и в отчетната книга на депото, която е заверена от РИОСВ Перник и се 
представя при годишното отчитане на отпадъците във връзка с разпоредбите на Наредба 
№ 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

Транспорт на отпадъците 

Транспортът на отпадъците до депото се извършва по пътища с твърди настилки 
посредством товарни автомобили, с подходяща опаковка срещу разпрашаване - варели, 
херметизирани контейнери или в биг-бегове и азбестови брезентни чували в зависимост 
от вида на транспортирания отпадък и законовите разпоредби за транспорт на отпадъци. 
Превозването на ИО до площадката става по изграден асфалтиран път (около 1 500m) - 
отбивка от пътния възел на магистрала Люлин до „Стомана Индъстри” и от там до депото. 

След входящия контрол за идентифициране и регистриране на отпадъците и в 
зависимост от вида и състава на отпадъците, същите се насочват в две посоки: 

- прахообразните отпадъци се доставят в закритото метално хале за
овлажняване, след което се отправят за депониране в клетката; 

- всички останали твърди и непрахообразни отпадъци, които са включени в
актуалното комплексно разрешително се разтоварват директно в клетката на 
предвидения дневен работен участък. 

След разтоварване в клетките транспортните коли, се отправят към изхода за ново 
претегляне като преди това преминават през съоръжението за почистване и измиване на 
гумите.  

Уплътняване на отпадъците 

Операторът на депото насипва отпадъците по клетки, респективно работни 
участъци, съгласно предварителен план за запълване и насипване по участъци. 

Клетките на депото се запълват последователно от кл.1 (южна) към кл. 2 и т.н. по 
реда на застрояването в северна посока. За целта се използват рампи, които достигат 
различни нива на запълване: 

 Основни рампи, изградени по време на строителството с възможност за
запълване до кота експлоатационен път;
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 Допълнителни рампи по откоса на отпадъка за насипването му във височина.

Основните и допълнителните рампи имат ширина мин. 4,5m и надлъжен наклон
макс. 7-10%. За рампите е предвидено покритие от уплътнен трошен чакъл 0,20m или 
готови стоманобетонни пътни панели 1,0/3,0/0,18m за многократна употреба върху 
подложен слой баластра/пясък 0,20m - по преценка на оператора. Всички рампи започват 
от експлоатационния път по короната на оградната дига. 

Уплътняването на отпадъка се прави след насипване на първия слой върху 
площния дренаж /1,0 - 1,5m/. Самото уплътняване се извършва посредством гъсеничен 
булдозер или челен товарач, на хоризонтални пластове с дебелина мин. 0,20 - 0,30m. При 
необходимост може да се извърши и допълнително уплътняване с 8 т. Валяк. 

В края на всеки работен ден, при сухо време, работното лице на засушените 
отпадъци се покрива с геотекстил/фолио с цел ограничаване разпрашаването му. При 
започване на работа на следващия ден временното покритие от геотекстил се отстранява 
с цел последващо използване на работната площ. Оросяването на повърхността на 
отпадъците е едно от редицата мероприятия за предотвратяване на замърсяване на 
околния терен, чрез което те се поддържат във влажно състояние и не се допуска 
разпрашаването им. За целта е предвидена система за оросяване чрез събрания 
инфилтрат от ретензионен басейн 1 и концентрат от ретензионен  басейн 2. 

Предвижда се също временно покритие с почвени материали на слоя индустриални 
отпадъци в неработещите сектори с цел ограничаване разпрашаването му или при 
временно спиране работата на депото. Тези почвени материали са налични на близка 
площадка (възможност и в незастроените площи, като се гарантира повърхностния отток 
на валежите). Тази дейност се извършва в съответствие с разрешената в комплексното 
разрешително дейност по оползотворяване с код R 10 – обработване на земната 
повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда чрез насипване и 
оформяне на дигите на клетките на депото, подравняване на терена както и при 
рекултивацията на клетките с отпадък с код 17 05 04 - Почва и камъни, различни от 
упоменатите в 17 05 03, и отпадък с код 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни).  

Временната и крайната рекултивации на депото се извършват след окончателното 
запълване на всяка клетка и при старта на следващата. Временната рекултивация се 
изпълнява с почвен слой 0,20 - 0,30m на временните откоси между клетките. 

Крайната рекултивация обхваща западния и източния откос на клетките и 
допълнително северния на Клетка 9. 

Инфилтратът от работната клетка посредством събирателния тръбопровод и 
отвеждащия колектор постъпва в ретензионния басейн 1. Обикновените количества 
инфилтрат се съхраняват  в ретензионния басейн с цел овлажняване на отпадъците за 
предпазване от запрашаване. Източник на образуване на инфилтратните води са 
атмосферните валежи и водите от оросяване на отпадъците, които преминавайки през 
слоя отпадъци се обогатяват с елементи, съдържащи се в тях като по този начин променят 
качествата си. 

Управлението на инфилтрата на депото се осъществява от следните съоръжения: 

 Ретензионен басейн за инфилтрат (РБ1), който приема инфилтрата от клетките
посредством колектор за инфилтрат, обслужващ всички 9 клетки на депото, и
захранва ЛПСОВ и оросителната система;

 Шахта-утаител за задържане на твърдата фракция на инфилтрата,
разположена по пътя на колектора за инфилтрат, преди РБ1;

 Помпена станция (ПШ1) за захранване на оросителната система с инфилтрат,
разположена южно от РБ1 и свързана хидравлически с последния;

 Ретензионен басейн за инфилтрат (РБ2), който съхранява концентрата от
ЛПСОВ, също използван за оросяване на отпадъците;
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 Помпена станция (ПШ2) за препомпване на концентрата от РБ2 в ПШ1.
Разположена е западно от РБ2 и има хидравлична връзка с него;

 Напорен тръбопровод Т2, който свързва ПШ2 с ПШ1;

 Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води /ЛПСОВ/ от модулен тип
на принципа на обратната осмоза. Около него са монтирани входна и изходна
помпени станции, както и кула за стабилизиране на pH на пречистената вода.

Методът на пречистване „обратна осмоза“ се основава на преминаването под 
налягане на отпадната вода през полупропускаща мембрана от разтвор с голяма 
концентрация (замърсена вода) в разтвор с по-малка концентрация (пречистена вода), 
тоест в обратно на осмозата направление. Мембраната за обратна осмоза функционира 
като преграда за повечето от разтворените соли и неорганични молекули, както и за 
органичните молекули с молекулно тегло над <50 далтона водни молекули. 

Инфилтратът под налягане постъпва в съда и протича през каналите между 
спиралните намотки на елемента. До шест елемента са свързани заедно в един съд под 
налягане. Постъпващият инфилтрат става все по-концентриран при навлизането във 
всеки следващия елемент. За намаляване на отлагането на соли и за предотвратяване на 
замърсяването или образуване на накип в системата за обратна осмоза, се добавят сярна 
киселина и препарати против накип в определени дози към подаваната необработена 
вода. И двете вещества се добавят в системата посредством дозиращи помпи. 

Основните параметри на инфилтрата като температура, налягане, проводимост и 
pH се контролират автоматично. 

Локалното пречиствателното съоръжение за отпадни (инфилтратни) води (ЛПСОВ) 
е разположено североизточно и близо до РБ1, от който се захранва с инфилтрат. Избрано 
е модулно съоръжение тип обратна осмоза с капацитет 50,0 m3/d или 2,08 m3/hr, работен 
напор 60,0 bar. Съоръжението за обратна осмоза се състои от няколко основни 
компонента: ОО-блокове, резервоари за промиване и междинен резервоар, компресор, 
няколко помпи, контролно измервателни уреди в системата и табло за управление. 
Съоръжението се управлява автоматично чрез програмируем логически контролер, 
работещ на автоматичен режим. Всички предварително зададени команди и стойности за 
управление могат да бъдат променяни чрез интерфейса за управление от оператора. 
Съоръжението предлага и управление на цялото оборудване в ръчен режим (при 
въвеждане в експлоатация, пуск, поддръжка и т.н.), в който повечето функции за 
управление трябва да бъдат изпълнени от оператора. Работата на съоръжението се 
контролира непрекъснато чрез системата за управление на процеса. 

След пречистване, част от инфилтратните води се връщат в системата за 
оросяване на отпадъците, а излишните, заедно с производствените отпадни води се 
заустват в Ревизионна шахта 6 (от канализационната система на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 
АД). 

В съответствие с Условие 10.1.2.1.1. от действащото КР, Операторът зауства 
смесен поток отпадъчни води: инфилтрат (от депото) след пречистване в ЛПСОВ и 
производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите) след пречистване в 
ЛПСОВ в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД (КР № 100-Н1/2010г., 
актуализирано с Решение № 10-Н1-И0-А4/2016г., съгласно Условие 10.1.2.1) единствено 
при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1. от КР. Заустването на 
смесения поток отпадъчни води е разрешено единствено при превишаване капацитета на 
ретензионните басейни РБ1 и РБ2 (за съхраняване на отпадъчни води) и оросителната 
система на депото (за оросяване на тялото на депото) и единствено след пречистване на 
инфилтрата в ЛПСОВ.  

Таблица 10.1.2.1. (от КР)1. Точка на заустване: 

- ТЗ (РШи6), с географски координати: N 42º35’43.8608”; E 23º05’40.7048”,
обозначенa на Приложение № 12 към заявлението; 
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2. Точка на пробовземане: 

- ТП (РШи8) след ЛПСОВ, с географски координати: N 42º35’40.0”; E 23º05’29.2”, 
обозначенa на Приложение № 12 към заявлението; 

3. Име на водоприемника: Канализационна система на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 
АД, по КР № 100-Н1/2010г., актуализирано с Решение № 10-Н1-И0-А4/2016г., съгласно 
Условие 10.1.2.1; 

4. Източници на отпадъчните води: 

 Инфилтрат (от депото), след пречистване в ЛПСОВ; 

 Производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите); 

5. Пречиствателни съоръжения: ЛПСОВ; 

6. Количество на заустваните отпадъчни води: 

Qмакс.час: 2,1 m3/h 

Qср.  ден: 50  m3/d 

Qср. год.: 9000 m3/y 

Показател Максимално допустими концентрации 
Активна реакция /рН/ 6.0-9.0 
Неразтворени вещества 50.0 mg/dm3 
Електропроводимост 25 mS/cm 
Анионактивни детергенти 1 mg/dm3 
Нефтопродукти 10.0 mg/dm3 
Кадмий 0.1 mg/dm3* 
Хром /шествалентен/ 0.1 mg/dm3 
Хром /общ/ 0.5 mg/dm3 
Мед 0.5 mg/dm3 
Олово 0.1 mg/dm3 
Желязо 5.0 mg/dm3 
Цинк 2.0 mg/dm3 
Никел 0.5 mg/dm3 
ХПК (бихроматна) 70 mg/dm3 
Хлориди 300 mg/dm3 
Сулфатни йони 300 mg/dm3 
Манган (общ) 0,3 mg/dm3 
Органичен въглерод 12 mg/dm3 
Арсен 0,05 mg/dm3 
Барий 1 mg/dm3 
Молибден 0,5 mg/dm3 
Селен 0,015 mg/dm3 
Флуориди 1,5 mg/dm3 

*след 31.12.2020г. МДК е 0 mg/dm3 
 
При нормална експлоатация оборудването на ЛПСОВ е изцяло независимо и не 

изисква намесата на персонала. Извършват се регулярни проверки с цел да се гарантира 
надеждното функциониране на системата за управление на инфилтрат по всяко време. 

При настоящата експлоатация на депото е изградена само една клетка – Клетка 1 
за опасни отпадъци, и само в нея се депонират отпадъци, следователно инфилтратът, 
подлежащ на управление, мониторинг и контрол, идва единствено от Клетка 1. 

Производствените отпадъчни води се образуват от овлажняването на отпадъците 
в металното хале и от измиване гумите на превозните средства при напускане територията 
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на депото. Производствените отпадъчни води, заедно с инфилтратни води се вливат в 
ретензионен басейн 1, а от там се пречистват през ЛПСОВ.  Заустването на смесения 
поток отпадъчни води (пречистен инфилтрат и от измиване гумите на автомобилите) в 
канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД се извършва единствено след пречистване 
на инфилтрата в ЛПСОВ, съгласно условие 10.1.2.1.1. на КР 536-Н0-И1-А1/2019г. 

Повърхностните води на територията на депото се формират от паднали 
атмосферни валежи и при снеговалежи през зимния период. 

За улавянето и отвеждането на тези води по контура на депото, в границите на 
оградата са изградени отводнителни канавки. Всички канавки са изградени от готови 
стоманобетонови корита 40/40/60cm, положени върху 0,05m слой пясък. Откосът на 
бетоновото корито 1:1,5 е от страната на ската за плавно приемане на водите. Трасето на 
отводнителните канавки е съобразено с разположението на площадката на депото и 
конкретните топографски условия на терена. 

В съответствие с условие 10.3.1.2 на Комплексно разрешително № 536-Н0-И1-
А1/2019г. повърхностните води от площадката на депото се заустват в р. Струма 
посредством открит бетонов канал, единствено при спазване на изискванията, посочени в 
Таблица 10.3.1.2. Индивидуални емисионни ограничения за заустване на смесен 
поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени и от 
площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото) 

1. Точки на заустване:  

- ТЗ №1 – р. Струма, с географски координати: N 42º34’58.338”; E 23º06’38.090”, 
обозначена на Приложение № 13 „Ген – план на площадката с означена дъждовна 
канализация“ към заявлението; 

2. Точки на пробовземане:  

- ТП №1(ШВП) – преди включване в открит бетонов канал, с географски координати: 
N 42º35’39.335”; E 23º05’32.552”, обозначена на Приложение № 13 „Сборен план на 
канализационните системи“ към заявлението; 

3. Име на водоприемника – р. Струма; 

4. Източници на отпадъчните води: смесен поток отпадъчни води (повърхностни 
води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от 
площадката на депото). 

Показател Индивидуални емисионни ограничения 
Активна реакция /рН/ 6.0-9.0 
Неразтворени вещества 50.0 mg/dm3 
Електропроводимост 25 mS/cm 
Анионактивни детергенти 1 mg/dm3 
Нефтопродукти 10.0 mg/dm3 
Кадмий 0.1 mg/dm3 
Хром /шествалентен/ 0.1 mg/dm3 
Хром /общ/ 0.5 mg/dm3 
Мед 0.5 mg/dm3 
Олово 0.1 mg/dm3 
Желязо 5.0 mg/dm3 
Цинк 2.0 mg/dm3 
Никел 0.5 mg/dm3 
ХПК (бихроматна) 70 mg/dm3 
Хлорид 300 mg/dm3 
Сулфатни йони 300 mg/dm3 
Манган (общ) 0,3 mg/dm3 
Органичен въглерод 12 mg/dm3 
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Арсен 0,05 mg/dm3 
Барий 1 mg/dm3 
Молибден 0,5 mg/dm3 
Селен 0,015 mg/dm3 
Флуориди 1,5 mg/dm3 

 
Съгласно класификацията на подземните водни тела на Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, територията на депото попада в подземно 
водно тяло „Порово-пуктанини води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишката 
котловина“ с код BG4G00001Рg238 с обща площ 246,75km2. Това подземно водно тяло 
заляга на дълбочина повече от 100m. Водовместващите скали са представени от 
конгломерати, пясъчници и мергели с палеогенска възраст. Основното подхранване на 
подземните води е от атмосферни валежи в участъците на разкритие на скалите. 

С цел понижаване нивото на подземните води в геоложката основа под дъното на 
клетките в основата на откосите и средата под дъно клетки са изградени: дренажни 
клонове по периферията на клетките и дренажен колектор под тръбопровода на депото, 
който следва трасето на колектора за повърхностни води. Дренажният колектор за 
подземни води започва при шахта ДВШ-1 и зауства в РШД-6. Дренажните клонове за 
подземни води се изграждат поетапно при строителството на дадената клетка, като за 
Клетка 1 те са присъединени към дренажния колектор за подземни води при самото 
строителство на клетката. По дължината на дренажния колектор в Клетка 1 има типови 
зауствания за поетапно изгражданите дренажни клонове на следващите клетки.  

За следене нивото и качествата на подземните води на територията на депото са 
изградени четири мониторингови кладенци (пиезометри), чрез които се осигурява достъп 
до подземните води за вземане на представителни проби за анализ на качествата им, 
извършва се наблюдение на режима на подземните води, вкарват се специални разтвори 
за неутрализиране на замърсители. Конструкцията на мониторинговите кладенци е 
съобразена с изискванията на действащите нормативни документи за изграждане на такъв 
вид съоръжения. 

Съгласно Условие 13.3.2. от действащото КР по време на експлоатацията на депото 
и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години след извършване 
рекултивацията му, Операторът следва да провежда собствен мониторинг на подземните 
води по показателите, посочени в Таблица 13.3.2. Мониторинг на подземни води: 

 

№ по 
ред 

Показател 

Честота на мониторинг 

По време на 
експлоатация на 

депото 

След закриване на 
депото за срок не 
по-кратък от 30 

години 
 Водно ниво Веднъж на пет години Веднъж на пет години 

1. Активна реакция (рН) Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
2. Електропроводимост  Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
3. Обща твърдост Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
4. Амониев йон Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
5. Перманганатна окисляемост Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
6. Нитрати  Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
7. Нитрити Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
8. Хлориди Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
9. Сулфати  Веднъж на пет години Веднъж на пет години 

10. Нефтопродукти  Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
11. Мед Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
12. Фосфати Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
13. Флуориди Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
14. Цианиди Веднъж на пет години Веднъж на пет години 



Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на Депо за индустриални отпадъци 
– гр.Перник

27 

15. Олово Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
16. Живак Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
17. Кадмий Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
18. Цинк Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
19. Никел Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
20. Хром (общ) Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
21. Арсен Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
22. Манган Веднъж на пет години Веднъж на пет години 

Мониторингова система 

Мониторинговата система е изградена в изпълнение на изискванията на 
действащото КР и  Наредба № 6/27.08.2013 г. 

Съгласно чл. 3 на Наредбата, мониторинг и контрол на депото се осъществяват:  

• В процеса на експлоатацията на депото;

• След закриване на депото в продължение на 30-годишен след експлоатационен
период. 

Мониторингът се извършва както по отношение на депонирания отпадък, така и за 
осигуряване опазването на околната среда по различните компоненти. Съгласно 
изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. се наблюдават и измерват следните 
показатели на околната среда и техните параметри:  

1. Метеорологични данни;

2. Емисионни данни: контрол върху водите и инфилтрата;

3. Опазване на подземните води;

4. Топография на депото; състоянието на тялото на депото.

Мониторинговата система се състои се от две части:

• геодезическа - за следене преместванията на тялото на депото;

• мониторинг на водите - подземни и повърхностни.

Влиянието на депото се отчита като се сравняват наблюдаваните показатели на
подземните води от наблюдателните кладенци. При нормална експлоатация няма наличие 
на инфилтрат от депото в подземните води, тъй като  площадката има долен изолационен 
екран. 

План за собствен мониторинг по компонентите и факторите на околната среда е 
даден в съответните раздели на заявлението. 

В заявлението всички разходи на суровини, материали, вода, енергия, емисии във 
въздух и води, отпадъци ще бъдат изразени за 1 тон депониран отпадък.  

1.2. Посочва се броят на работните часове и дни в рамките на една седмица 
за дейността 

Режимът на работа на депото е дневен – 8 часов; 

 8 часа/денонощие;
 7 дни/седмица;
 365 дни/година;
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1.3. Планирана дата за начало на строителните работи 

Дружеството е завършило първоначална процедура по ОВОС с решение, 
потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ), в съответствие с 
чл. 99а от ЗООС - Решение по ОВОС № 06-06/2013 г. (Приложение № 1), издадено от 
директора на РИОСВ, гр. Перник. Собственикът на ДИО, “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, 
притежава Разрешение за строеж № 361/03.09.2014г. на Депо за индустриални отпадъци 
(опасни и неопасни), допълнено със и Заповед за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 
57/17.10.2014 към разрешение за строеж № 361/3.9.2014, както и Разрешение за строеж 
№ 213/27.05.2014 г. за Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване), заедно 
със Заповед за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 56/17.10.2014 г. и Заповед за 
допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 57/1.10.2015г. (Приложение № 7).  

Строителните работи са започнати на 13.11.2014 г.  

Депото е въведено в експлоатация на 30.09.2016г., като реалната експлоатация 
стартира на 10.05.2017г., за което е уведомена РИОСВ – Перник с писмо Вх. № 26-00-
730/10.5.2017 година.  

Първите приети количества отпадъци на депото са от 11.07.2017г., за което е 
уведомена РИОСВ – Перник с писмо Вх. № 26-00-947/11.7.2017г.  

1.4. Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство 

Таблица 1.4-1 Инсталации/дейности, попадащи в обхвата на Приложение № 4 
от ЗООС 

№ Наименование 
Класификация по 
Приложение № 4 на 

ЗООС 

Описание на 
дейността 

Проектен 
капацитет (*) 

1. Депо за 
индустриални 
отпадъци, 
включващо: 
- Клетка 1.

т.5.4 
„Депа, приемащи над 10 т 
за денонощие отпадъци, 
или с общ капацитет над 
25 000 т, с изключение на 
депата за инертни 
отпадъци“ 

Депониране на 
опасни 

отпадъци 

146.12 t/24 h 
160 000 t 

(*) Забележка: Със заявлението се кандидатства за експлоатация 
единствено на Клетка 1, която е действаща инсталация с изграден капацитет 
съгласно утвърдения работен проект и екзекутивна документация, за която има 
издадено разрешително за строеж, въведена е в експлоатация (виж Приложение 
№ 7) и в нея се депонират и ще се депонират единствено опасни отпадъци. 
(Поради технологична обвързаност на няколко места в настоящото заявление и в 
част от приложенията към него, депото е разгледано в неговата цялост, съгласно 
Решение по ОВОС № 06-06/2013 г.) 

Във връзка с направени указания в писмо изх. № КР 1946/09.07.2021 г. на 
ИАОС, към точка I.1.4. „Производствен капацитет и планиран обем на годишно 
производство“ в таблица 1.4-1 е допуснато техническо несъответствие с 
проектната документация на депото и потвърждаваме, че при проектен 
капацитет на Клетка 1 - 160 000 тона,  денонощният капацитет за депониране на 
отпадъци, за който се кандидатства е 146.12 t/24 h., изчислени при капацитет на 
запълване на депото три години и Режимът на работа на депото - 8 
часа/денонощие, 7 дни/седмица, 365 дни/година 

1.5. Планирана дата на пускане в експлоатация 

Депото е въведено в експлоатация на 30.09.2016г., като реалната експлоатация 
стартира на 10.05.2017г., за което е уведомена РИОСВ – Перник с писмо Вх. № 26-00-
730/10.5.2017 година.  
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Първите приети количества отпадъци на депото са от 11.07.2017г., за което е 
уведомена РИОСВ – Перник с писмо Вх. № 26-00-947/11.7.2017г. 

1.6. Обобщени схеми, представящи планираната употреба на суровини, 
спомагателни материали, вода и енергия. 

В следващите таблици са представени обобщени данни за употреба вода и 
енергия, а за употребата на суровини, спомагателни материали подробна 
информация е дадена в т. 4.3. от настоящото заявление. 

Информация за необходимите годишни количества и разход за единица продукт 
свежа вода за производствени нужди са дадени в следващата таблица: 

Таблица 1.6-1 Разход на вода 

№ Консуматив Разход за единица продукт 
1 Вода (за измиване на 

оборудването и за питейно-
битови цели) 

0,04 m3/t депониран отпадък 

Процеси/съоръжения, свързани с най-голям разход на свежа вода за 
инсталацията, попадаща в Приложение № 4 на ЗООС (Депо за индустриални отпадъци) 
– водата, използвана за измиване на оборудването (камиони ), както и за процеса на
промиване на обратната осмоза.

Информация за необходимите годишни количества и разход за единица продукт 
електроенергия за производствени нужди са дадени в следващата таблица. 

Таблица 1.6-2 Разход на електроенергия 

№ Консуматив 
Разход за единица 

продукт 
1 битови нужди, осветление на депото, 

процесите на пречистване на 
отпадъчните води 

0,01 MWh/t 
депониран отпадък 

Най-големите консуматори на електроенергия за инсталацията, попадаща в 
обхвата на Приложение № 4 на ЗООС (Депо за индустриални отпадъци) са: процеса на 
обратна осмоза в ЛПСОВ и помпите за рециркулираща вода в ЛПСОВ. 

Не се предвижда използването на топлоенергия. 

1.7. Информация, описваща използването на най-добри налични техники 
(НДНТ) и/или планираните действия за достигане нивото на НДНТ, включително за 
наличие на: 

1.7.1. обстоятелства по чл. 123а,ал.3 на ЗООС; 

1.7.2. обстоятелства по чл. 123а, ал. 5 от ЗООС; 

1.7.3. обстоятелства по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС 

За инсталацията „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни)“ отсъстват 
обстоятелства по горе цитираните разпоредби. 

Прилаганите мерки за предотвратяване на замърсяването в съответствие с 
изискванията на Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ) на 
основание параграф 3 от заключителните разпоредби на Наредбата за условията и реда 
за издаване на комплексни разрешителни, утвърдена със Заповед № РД 925/13.12.2012 
година на Министъра на околната среда и водите и актуализирана Методика за попълване 
на заявление за издаване на комплексно разрешително по отношение на раздел II, точка 
3 „Използване на най-добри налични техники“ се извършва след сравнение на 
съществуващи и прилагани в промишлен мащаб техники за осъществяване на 
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съответната дейност. Към момента на подаване на настоящото заявление няма Решение 
на Европейската комисия за формулиране на заключения за НДНТ, съгласно Директива 
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите  за третирането 
на отпадъци, чрез депониране. Сравнението за прилагане на Най-добри налични техники 
по отношение на депонирането на отпадъци се свеждат до изпълнение на изискванията 
на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр.  80, от дата 13.9.2013 г., в сила от 13.09.2013 г., 
изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.), която транспонира Директива 1999/31/ЕО 
относно депонирането на отпадъци в националното законодателство. Изискванията, на 
които трябва да отговаря площадката за депониране се определят съгласно Наредба № 
7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.  

По отношение на НДНТ за третиране на опасните и неопасни отпадъци се 
използват и следните референтни документи на Европейската комисия: 

 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
Techniques on Emissions from Storage July 2006;

 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems
in the Chemical Sector February 2003;

 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
Techniques for the Waste Treatments Industries August 2006;

Прилагането на НДНТ подробно е разгледано в т. 3 Използване на най-добри
налични техники. Инсталацията напълно съответсва на НДНТ. 

1.8. Основание за подаване на заявление за издаване на комплексно 
разрешително 

Площадката на „Депо за индустриални (опасни и неопасни) отпадъци на “СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД в гр. Перник“ е действаща инсталация с комплексно разрешително (КР) 
№ 536-Н0-И1-А1/2019 г. и Оператор “ДИО ПЕРНИК” ЕООД. 

Заявлението за издаване на ново комплексно разрешително се подава във връзка 
с реализиране на ИП „Преоразмеряване капацитета на Депо за индустриални отпадъци 
(ДИО), гр.Перник, в съответствие с физическите параметри и вида на приеманите 
отпадъци, без изменение на съществуващата инсталация (Клетка 1) и оборудването 
в депото, нормирани в Комплексно разрешително (КР) № 536-Н0-И1-А1/2019“.  

Тъй като планираното увеличение на денонощния капацитет на депото в ИП само 
по себе си надхвърля ограничителния праг по т.5.4 от Приложение №4 от ЗООС (10 тона 
на денонощие), то планираните с ИП промени в тяхната цялост отговарят на 
определението за „съществена промяна” по смисъла на §1, т.41 от Допълнителните 
разпоредби на ЗООС и тяхното разрешаване е съобразено с изискванията на чл.117, ал.2 
от ЗООС за издаването на ново разрешително, което е свързано с разработването на 
настоящето заявление за издаване на КР. 

Допълненото заявление за издаване на комплексно разрешително съдържа 
информация и е разработено изцяло в съответствие с изискванията на Директивата за 
КПКЗ (2010/75/ЕС), Закона за опазване на околната среда, чл. 117, ал. 2 (обн. ДВ, бр. 91 
от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г.), Наредбата за условията и реда 
за издаване на комплексни разрешителни (Приета с ПМС № 238 от 2.10.2009 г., обн., ДВ, 
бр. 80 от 9.10.2009 г., попр., бр. 97 от 8.12.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23.08.2019г.), 
Методиката за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително 
(утвърдена със Заповед № РД-86/04.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите), 
Становище на РИОСВ, гр. Перник по глава шест, раздел три от ЗООС (Приложение № 1 
– писмо на РИОСВ Изх.№: 26-00-962(9)/09/12.2019 г.) и Указания на МОСВ за издаване на
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ново комплексно разрешително (Приложение № 1 – писмо на МОСВ Изх.№: 26-00-
484/18.07.2019 г.), както и с указания за представяне на допълнителна информация 
от страна на ИАОС (Приложение № 1 - писмо на ИАОС изх. № КР-1946/09.07.2021).  

1.9. Справка за нормативните актове, инструкциите, изчислителните програми 
(за оценка на приноса към концентрациите в околната среда), които са използвани 
при попълване на заявлението. 

Разгледаните аспекти на работата на Инсталацията напълно съответстват на 
действащите към момента в Република България и ЕС нормативни актове. При 
извършване на оценката са използвани следните нормативни актове: 

1.9.1. Нормативни актове  

 Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ.
бр.21 от 12 Март 2021 г.);

 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
(Обн. ДВ. бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.);

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр. 124 от
23.12.1997 г., изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г. посл. изм. и доп. ДВ бр, 97
от 05.12.2017 г.);

 Закон за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., доп. ДВ.
бр.62 от 14.08.2015 г., изм. и доп.ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.);

 Закона за енергийната ефективност (ДВ бр. 98/2008 г., изм. ДВ. бр.98 от
28.11.2014 г.);

 Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на
сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (Обн. ДВ,
бр.103 от 29.12.2009 г.);

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн.,
ДВ, бр.80/09.10.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

 Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване
и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр.  80, от дата 13.9.2013 г., в сила от
13.09.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.),

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.,
ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.);

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (обн., ДВ, бр.25 от 18.03.2003 г, изм., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г.,
изм.и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.);

 Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила
от 5.06.2010 г., попр., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.);

 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
(обн., ДВ., бр. 43 от 07.06.2011 г.);

 Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г., изм., ДВ, изм., бр.
84 от 27.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г.);
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 Директивата относно емисиите от промишлеността (комплексното
предотвратяване и контрола на замърсяването) 2010/75/ЕС;

 Директива 96/61/ЕС относно комплексното предотвратяване и контрола на
замърсяването;

 Директива 67/548/ЕЕС за класификацията, опаковката и маркировката на
опасните вещества.

Въздух 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр. 45 от 28.05.1996 г., изм.
ДВ. бр. 14 от 20.02.2015 г. изм. и доп. ДВ. бр.18 от 2 Март 2021 г.);

 Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.);

 Наредба № 6 от 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 от 6 Април 1999 г., изм. ДВ. бр. 102 от 21.12.2012 г.,
изм. ДВ. бр. 61 от 28.07.2017 г.);

 Наредба № 12 от 15 Юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид,
фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния
въздух (Обн. ДВ. бр. 58 от 30.07.2010 г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 16.06.2017
г.);

 Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април
2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент
(ЕО) 842/2006;

 Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия
слой;

 Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №
1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн., ДВ, бр. 2 от
7.01.2011 г., в сила от 7.01.2011 г.).

Води  

 Закон за водите (Обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. ДВ. бр.61 от 11.08.2015 г.
изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26.02.2021 г.);

 Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (Обн. ДВ. бр.34 от
29.04.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22.07.2014г.);

 Наредба № 7 от 14 Ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените
места (Обн. ДВ. бр. 98 от 1.12.2000 г.);

 Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни
ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от
21.06.2011 г., изм., ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г., в сила от 27.06.2015 г.).

Почви 

 Закон за почвите (Обн. ДВ. бр. 89 от 6.11.2007 г., изм. ДВ бр. 98 от 28.11.2014 г.,
в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп. Дв бр. 98 от 27.11.2018 г.);

 Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните
води (Обн. ДВ бр. 87 от 10.10.2007 г., доп., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от
31.10.2014 г.);
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 Наредба № 3/01.08.2008 за нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвите (ДВ бр.71 от 12 Август 2008г);

 Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на
хумусния пласт, (обн. ДВ, бр. 89/22.10.1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 30/2002 г.);

Шум 

 Закон за защита от шума в околната среда (Обн. ДВ. бр.74 от 13.09.2005 г., изм.
ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12 от
03.02.2017 г.);

 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 за шум и на вредните ефекти от шума върху
здравето на населението (обн. ДВ. бр. 58 от 18.07.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.26
от 29 Март 2019г.);

 Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на
собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените
източници на шум в околната среда (обн. ДВ. бр.3 от 11.01.2011 г., в сила от
12.02.2011 г.);

Отпадъци 

 Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. ДВ.
бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5.03.2021 г.);

 Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.);

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66
от 08.08.2014 г.);

 Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване
и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от
13.09.2013 г. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.);

 Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ,
бр. 81 от 17.09.2004 г.);

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци (обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.1999 г.);

1.9.2. Методики, инструкции, изчислителни модели 

 Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни
вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на
Министъра на околната среда и водите;

 Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната
среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на
въздействие, утвърдена със заповед № РД-613/08.08.2012 г. на Министъра на
околната среда и водите;

 Методиката за попълване на заявление за издаване на комплексно
разрешително, утвърдена със Заповед № РД-86/04.02.2014 г. на Министъра на
околната среда и водите;
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 Методика за определяне на най-добри налични техники, утвърдена със Заповед
№ РД-925/13.12.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

2. Разрешителни

2.1. Компетентен орган по издаване на виза за проектиране и разрешение за 
строеж 

Община Перник, гр. Перник, п. к. 2300, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1 

Телефон: + 359 (0) 76/602 933 

Факс: + 359 (0) 76/58 50 01 

e-mail: obshtina@pernik.bg

арх. Димитър Коев – Главен архитект

тел. + 359 (0) 889 380 800

2.1.1. (зал. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

2.2. Пречиствателна станция, в която ще се третират отпадъчните води от
дейността - в случай че подателят на заявлението за издаване на комплексно 
разрешително предава отпадъчни води от работата на инсталациите за пречистване 
от друга фирма. 

2.2.1. Наименование, адрес, факс, телефон, e-mail на дружеството, в чиято 
пречиствателна станция постъпват отпадъчните води. 

Отпадъчните води от депото (инфилтрата) се пречистват в ЛПСОВ, след което се 
отвеждат към канализационната система на площадката на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, 
за която е издадено КР № 100-Н1/2010 г., актуализирано с Решение № 100-Н1-И0-А3/2015 
г. последна актуализация  с решение № 100-Н1-И0-А7/2020г. 

2.2.2. Схемата на канализацията с мястото/местата на включване на 
отпадъчните води към канализационната система на приемника им и копие от 
договора между подателя и съответната фирма. 

Съответните документи са представени в: 

Приложение II: 

Приложение № 8 – Принципна схема (карта) с местоположение площадката на 
ДИО; 

Приложение № 9 – Сателитна снимка с посочено отстоянието между Депо за 
индустриални отпадъци (ДИО) и най-близо разположените жилищни райони и 
пречиствателната стнация за питейни води на гр. Перник; 

Приложение № 10 – Генерален план на ДИО; 

Приложения № 13 – Сборен план на канализационните системи; 

Приложение № 14 – Договор за доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадъчната вода и Договор за доставка на условно чиста вода 

2.3. Компетентен орган за речния басейн. 

Басейнова Дирекция за управление на водите Западнобеломорски район – център 
гр. Благоевград (БДУВ ЗБР- Благоевград).  

Адрес: Бул. "Св. Димитър Солунски" 66 

тел.: 073/ 889 471 03 

Факс: 073/ 889 471 02 

e-mail: bdblg@wabd.bg
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2.3.1. (зал. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) 

2.3.2. Копие от разрешително за заустване на отпадъчни води със схема на 
канализацията и мястото/местата на заустване. 

Съответните документи са представени в: 

Приложение II: 

Приложение № 8 – Принципна схема (карта) с местоположение площадката на 
ДИО; 

Приложение № 9 – Сателитна снимка с посочено отстоянието между Депо за 
индустриални отпадъци (ДИО) и най-близо разположените жилищни райони и 
пречиствателната стнация за питейни води на гр. Перник; 

Приложение № 10 – Генерален план на ДИО; 

Приложение № 13 – Сборен план на канализационните системи; 

Приложения № 14 – Договор за доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадъчната вода и Договор за доставка на условно чиста вода. 

2.4. Решение за утвърждаване на окончателна площадка 

Площадката е утвърдена с издаденото от директора на РИОСВ, гр. Перник 
Решение по ОВОС № 06-06/2013г. (Приложение № 1) и Заповед 1918/11.12.2013 на Кмета 
на община Перник за утвърден ПУП (Приложение № 6), Разрешение за строеж № 
361/03.09.2014г. и Заповед за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 57/17.10.2014г., както 
и Разрешение за строеж № 213/27.05.2014 г. за Реконструкция на главен водопроводен 
клон I (изместване), заедно със Заповед за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 
56/17.10.2014 г. и Заповед за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 57/1.10.2015г. 
(Приложение № 7). За депото и за реконструкцията на главния водопровод са налични и 
разрешения за ползване: Разрешение за ползване № СТ-05-1519/30.9.2016 и Разрешение 
за ползване № СТ-05-1009/23.6.2016, заедно с Протокол заустановяване на годността за 
ползване на строеж (Акт 16) (Приложение № 7). 

3. Кратък преглед на основното замърсяване на околната среда по
отношение на: 

3.1. Въздух 

При експлоатация на ДИО в резултат на третиране и крайно обезвреждане чрез 
наземно депониране на твърди опасни и неопасни индустриални отпадъци не се генерират 
организирани емисии на вредни вещества във въздуха. Единствените източници на 
емисии във въздуха в резултат на извършваните дейностите са неорганизирани линейни 
и площни източници:  

 Двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на колите, които се използват за
извозване на отпадъците. Количеството на газово-праховите емисии от
транспортните дейности зависи от броя на използваните машини, броя на
курсовете, транспортните разстояния, състоянието и поддържането на
автомобилния парк и пътната настилка.

 Механизацията и техниката, която се използва за вътрешен транспорт на
междинни и крайни продукти, челен товарач, булдозер, валяк, използвани при
запръстяване на отпадъците на депото.

 Възможно разпрашаване на почва или сухи дребнозърнести отпадъци при
силни ветрове – прахови частици от експлоатираната площ (Клетка 1) на
депото.
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 Предвид на извършваните дейностите в ДИО, на площадката няма и не се
предвижда изграждане на организирани изпускащи устройства за емисии в
атмосферния въздух. Не се предвиждат и пречиствателни съоръжения за
емисии в атмосферния въздух.

 Не са представени схеми (чертежи) на изпускащи устройства и пречиствателни
съоръжения поради липсата на такива.

В съответствие с Условие 9.1.1. от действащото КР, на площадкта на ДИО е 
изградена и въведена в експлоатация Оросителна инсталация на Клетка 1. 

В съответствие с Условие 9.1.2. от действащото КР, Операторът е предприел 
следните мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества от площадката 
на ДИО: 

В съответствие с Условие 9.1.2.1. при товарене и разтоварване за местата, където 
това се извършва, се спазват следните изисквания: 

- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи
разпрашаване - високи скорости и посока на вятъра;

- увеличаване съдържанието на влага на депонираните отпадъци, доколкото
това не пречи на последващата им обработка;

- удължен престой на транспортните средства на мястото след приключване на
товаренето и разтоварването;

- местата за товарене и разтоварване се навлажняват, доколкото това не пречи
на последващата обработка.

В съответствие с Условие 9.1.2.2. от действащото КР, при депониране на 
отпадъците се спазват следните изисквания: 

- обработка на отпадъците чрез оросяване, доколкото това не пречи на
последващата обработка;

- периодично механично обработване на повърхността на депата чрез
отъпкване;

- покриване на повърхността, чрез временно полагане на геотекстил върху
засушените повърхности на депата;

- затревяване на повърхността, чрез полагане на горен изолиращ екран и
рекултивиращ пласт по готовите оформени откоси и повърхности;

- извършване на биологична рекултивация на въздушните откоси на дигите.

- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи
разпрашаване.

В съответствие с Условие 9.1.2.3. от действащото КР, Операторът на ДИО 
използва тежкотоварна техника с автоматично покриващи се кошове или платнища.  

В съответствие с Условие 9.1.2.4. от действащото КР, Операторът на ДИО 
извършва дейностите по товарене/разтоварване на материали на площадката при ниска 
височина. 

В съответствие с Условие 9.1.2.5. от действащото КР, Операторът на ДИО прилага 
инструкция за периодична оценка на спазването на мерки, посочени в Условие 9.1.2.1 и 
Условие 9.1.2.2. 

В съответствие с Условие 9.1.2.6. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира и съхранява на площадката информация по изпълнение на Условие 9.1.2.1 
и Условие 9.1.2.2, която да предоставя при поискване от компетентния орган. 
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В съответствие с Условие 9.1.2.7. от действащото КР, се овлажняват/оросяват 
всички участъци от площадката, които са потенциални източници на неорганизирани 
емисии на прах. 

В съответствие с Условие 9.1.2.7.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
изготвя писмена документация (дневник) по изпълнение на Условие 9.1.2.7. 
Документацията се съхранява на площадката и се предоставя на компетентния орган при 
поискване. 

В съответствие с Условие 9.1.3. от действащото КР, Операторът на ДИО 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. Инструкцията включва и определяне на 
обстоятелствата, при които се налага овлажняване/оросяване на площадката. 

В съответствие с Условие 9.1.4. от действащото КР, Операторът на ДИО 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. 

Данните от мониторинг в ГДОС за ДИО показват, че предприетите от Оператора 
мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества от депото съответстват на 
изискванията на Условие 9.2.1. от действащото КР и емисиите на прах от площадката не 
нарушават нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите 
действащи норми за качество на въздуха. 

През 2020 г. във връзка с преценяване на въздействието върху качеството на 
атмосферния въздух (КАВ) от дейността на ДИО е направен мониторинг и оценка на 
съответствието на контролираните показатели от собствен мониторинг на въздух по 
отношение на имисии на прахови частици на площадката на ДИО (Таблица 3.1.1.). 

Таблица 3.1.1. 

Дата 

Документ от 
измерване на 
показатели от 
мониторинг на 

въздух 

Контролирани 
атмосферни 

замърсители по 
Наредба 12 / 

15.07.2010 

Пределно 
допустими 

концентрации 
по Наредба 12 / 

15.07.2010 

Измерени 
стойности 

Оценка на 
съответствието  

(да / не) 

ТП №1 (N: 42° 35' 19.68274''; E: 23° 05' 23.19239'') 

16.12.2020 
Протокол от 

изпитване № 01-
2800 

ФПЧ <10 µm 50 μg/m3 24 μg/m3 да 

ТП №2 (N: 42° 35' 30.07954''; E: 23° 05' 31.70503'') 

16.12.2020 
Протокол от 

изпитване № 01-
2815 

ФПЧ <10 µm 50 μg/m3 21 μg/m3 да 

(*) – протоколи в Приложение № 17  

Направената оценка на съответствието на контролираните показатели от собствен 
мониторинг на КАВ по отношение на имисии на прахови частици (като ФПЧ10) на 
площадката на ДИО съответстват на нормите за КАВ и изискванията на Условие 9.2.1. от 
КР. 

В съответствие с Условие 9.3.1. Операторът на ДИО определя годишните 
количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на 
Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители 
(ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на 
EРИПЗ (Таблица 3.1.2.). 
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В съответствие с Условие 9.3.2.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните 
количества, свързани с прилагането на EРИПЗ. 

В съответствие с Условие 9.3.2.2. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за 
предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии, генерирани от дейностите на 
площадката. 

В съответствие с Условие 9.3.2.3. от действащото КР, Операторът на ДИО 
докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.3.2.1 и 9.3.2.2, и в 
съответствие с изискванията на EРИПЗ. 

Таблица 3.1.2. Замърсители по ЕРЕВВ И PRTR от ДИО (2020) 

№  CAS 
номер  

Замърсител  

Емисионни прагове (колона 1)  
Праг за 

пренос на  
замърсители 
извън площ. 
(колона 2)  

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба  
(колона 3)  

във 
въздух 
(колона 
1a) 

във води  
(колона 1b) 

в почва 
(колона 
1c)  

Kg/год. Kg/год. Kg/год. 
Kg/год. Kg/год. 

17#  Арсен и 
съединенията 
му (изразени 
като As) 

20 5 5 5 5

(-) 0.309 
(М) 

(-) 0.309 
(М) 

18# 7440-
43-9

Кадмий и 
съединения 
(като Cd) 

10 5 5 5 5

(-) 0.069 
(М) 

(-) 0.069 
(М) 

19# 7440-
47-3

Хром и 
съединенията 
му (като Cr) 

100 50 50 200 10 000

(-) 0.356 
(М) 

(-) 0.356 
(М) 

20# 7440-
50-8

Мед и 
съединенията 
му (като Cu) 

100 50 50 500 10 000

(-)  0.757 
(М) 

(-)  0.757 
(М 

22# 7440-
02-0

Никел и 
съединенията 
му (като Ni) 

50 20 20 500 10 000

(-) 0.124 
(М) 

(-) 0.124 
(М) 

23# 7439-
92-1

Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

200 20 20 50 50

(-) 0.124 
(М) 

(-) 0.124 
(М) 

24# 7440-
66-6

Цинк и 
съединенията 
му (като Zn) 

200 100 100 1 000 10 000 

(-) 1.298 
(М) 

(-) 1.298 
(М) 

86#  Фини прахови 
частици <10µm 
(PM10) 

50 000 - - - * 

(*) 0 

* Не са установени неорганизирани емисии на прах
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Забележка: С - Стойността на емисията е определена чрез изчисление. М -  стойността на 
емисията е определена чрез изчисление на база данни от измерване. 

3.2. Отпадъци 

Образуване на отпадъци 

Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на ДИО са от дейностите по 
поддръжка и ремонта на използваното оборудване в депото.  

В съответствие с Условие 11.3.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
извършва предварително съхраняване на следните отпадъци с кодове и наименования: 

Код 19 08 08* - Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали 
(патронни филтри).  

Образуват се при експлоатация на ЛПСОВ на ДИО. Временно се съхраняват в 
затворени метални контейнери с надпис „опасен отпадък“ с код и наименование на 
обособена площадка в закритото метално хале съгласно Условие 11.3.4. и в съответствие 
с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и на опасни отпадъци, като същите ще бъдат предавани на фирми, имащи 
разрешително за дейности с такива отпадъци  

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

Образуват се при техническа поддръжка на сградите на площадката на ДИО. 
Временно се съхраняват в затворени метални контейнери с надпис „опасен отпадък“ с код 
и наименование на обособена площадка в закритото метално хале съгласно Условие 
11.3.5. и в съответствие с изискванията на Наредбата за излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване, като същите ще бъдат предавани на фирми, 
имащи разрешително за дейности с такива отпадъци. 

Код 19 07 02* - Инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества 
(онечистен кондензат след ЛПСОВ).  

Образува се пряко от работата на Клетка 1, в резултат на просмукване на дъждовна 
вода в тялото на депото, или от съдържащата се в самите отпадъци влага. По своя състав 
това е опасен отпадък, представляващ замърсена вода, която е встъпила в контакт с 
депонираните опасни отпадъци. Инфилтратът от Клетка 1 се улавя от дренажната система 
на ДИО, временно се съхранява в ретензионен басейн и постъпва за третиране в ЛПСОВ 
на депото, където чрез прилагане на процеси на обратна осмоза (ОО) се пречиства. 
Оставащите количества концентриран инфилтрат (кондензат) след ЛПСОВ временно се 
съхранява в ретензионен басейн и оползотворява/обезврежда, чрез обратно препомпване 
и връщане в Клетка 1, където се използват за оросяване на Клетка 1 в сухите периоди от 
годината. 

При организиране и осъществяване на трудовата дейност, обезпечаваща 
нормалната експлоатация на площадката на ДИО, се генерират битови отпадъци (смесени 
битови отпадъци с код 20 03 01).  

 В съответствие с Условие 11.3.2. от КР, Операторът на ДИО извършва 
предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на 
площадката, за срок, не по-дълъг от: 

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

В съответствие с Условие 11.3.3. от КР, Операторът на ДИО извършва
предварително съхраняване на отпадъците, които се образуват на площадката, на 
местата, определени за тази цел (Приложение № 15  – Съхранение на спомагателни 
химически вещества в ЛПСОВ и Метално хале – съхранение на опасни отпадъци) при 
спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и на опасни отпадъци. 
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В съответствие с Условие 11.3.4. от КР, Операторът на ДИО извършва 
предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани при експлоатация на 
инсталациите по Условие 2., съгласно изискванията на Наредба № 2/23.07.2014г. за 
класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 

Управлението на отпадъците от експлоатацията на ДИО се документират в 
съответствие с нормативните изисквания, като на обекта е определено лице, отговорно за 
тази дейност. В съответствие с изискванията на Наредба № 2/23.07.2014 г. за 
класификация на отпадъците за всеки от посочените по-горе отпадъци са изготвени 
работни листа, утвърдени РИОСВ-Перник. Водят се отчетни документи съгласно 
нормативните изисквания. 

В съответствие с Условие 11.3.7. от КР, Операторът на ДИО прилага инструкция за 
периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на 
КР. 

От отпадъците, определени в КР през 2020 г. по време на експлоатацията на 
инсталацията, е образуван и се съхранява единствено отпадък с код 19 08 08* в 
количество 0,040т. 

Таблица 3.2.1. Образувани на отпадъци от площадката на ДИО (2020) 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 
за единица продукт Съхране- 

ние на 
площадката 

Транспор 
тиране собствен 
транспорт/външна 
фирма 

Съответ- 
Ствие Количества 

определени 
с КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени 
с КР 

Реално 
измерено 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка при експлоатацията Депо за опасни и неопасни индустриални 
отпадъци (ДИО) гр. Перник,  

Отпадъци от 
мембранни 
системи, 
съдържащи 
тежки метали 
(патронни 
филтри) 19

 0
8 

08
* 1000 [t/y] 0.040 [t/y] няма норма - 

Да 
Площадка 

№1, 
съгласно КР 

- Да 

Луминесцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

20
 0

1 
21

* 

0.1 [t/y] 0 (*) няма норма - 

Да 
Площадка 

№2, 
съгласно КР 

- Не 

(*) През 2020 г. няма образувани отпадъци с този код 

Приемане на отпадъци за третиране и обезвреждане 

В съответствие с Условие 11.2.1. от действащото КР, Операторът на депото 
приема само отпадъци, които са включени в списъка на видовете отпадъци, разрешени за 
депониране на депото в съответствие с условията в действащото КР, като същите 
отговарят на критериите за приемане на съответния клас депо. Депонирането на 
отпадъците се извършва съобразно експлоатационните изисквания, определени с проекта 
на технологията по депониране и плана за експлоатация на депото. 

На депото се води отчетна книга, в която се вписват кода на отпадъка, фирмата, 
която го предоставя, нейното разрешително, приетото количество, датата на приемане и 
участъка на депониране в клетката. 

В съответствие с Условие 11.2.2. от действащото КР, преди приемането на 
отпадъците на депото на Оператора се предоставя документацията по  основното 
охарактеризиране на отпадъците в съответствие с Част І, Раздел 1, т.1.1 на Приложение 
№ 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци, която включва: 

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, лице за контакт и др.);
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- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2
за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за
класификация на отпадъка;

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се
образуват;

- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;

- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на
критериите за приемане, установени в Раздел ІІІ на Наредба № 6/27.08.2013 г. и
Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото;

- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се
образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които
трябва да се изпитват при установяване на съответствието;

- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди
депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

Съгласно Условие 11.2.3. от действащото КР при приемане на отпадъците, 
дежурният оператор на електронната автовезна извършва проверка на място, която 
включва: 

- Визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с
оглед установяване, че отпадъците са същите, които са обект на основното
охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;

- Вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на
съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците;

- Измерване с електронната автовезна и регистрация по електронен път на
количеството приемани отпадъци;

- Отразяване в „Отчетната книга”, оформена по реда на 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;

В съответствие с действащото КР, Операторът на ДИО извършва дейност по 
обезвреждане, обозначена с код D 5 в Клетка 1 за опасни отпадъци на ДИО само на 
отпадъците с код и наименование, посочени в Условие 11.6.2. на КР ( в т.ч. отпадък с 19 
07 02* - Инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества (концентриран 
инфилтрат след ЛПСОВ, образуван от производствената площадка на депото), в 
количество до 4200 t/y). 

В съответствие с действащото КР, Операторът на ДИО извършва дейност по 
обезвреждане, обозначена с код D13 (прегрупиране или смесване преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1 – D12), - овлажняване с цел предотвратяване на 
разпрашаването, на сухи прахообразни отпадъци с код и наименование, посочени в 
Условие 11.6.3. на КР. 

В съответствие с Условие 11.6.4. от действащото КР, Операторът депонира 
отпадъци на ДИО съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, 
определени с утвърдения План за експлоатация на депото (Приложение № 22 – План за 
експлоатация на ДИО). Същият е съобразен с условията в действащото КР и изискванията 
на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци. 

Контрол, измерване, документиране и докладване на отпадъците 

В съответствие с Условие 11.7.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
осъществява изчисляване на количествата депонирани на площадката отпадъци, с цел 
определяне на Годишно количество депонирани отпадъци в Клетка 1, за което прилага 
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инструкции за измерване или изчисление на депонираните количества отпадъци в 
съответствие с условията за наблюдение и периодична оценка на съответствието на 
количествата депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия. В съответствие с Условие 
11.7.4. от КР, Операторът на ДИО осъществява ежегоден мониторинг на състоянието на 
тялото на Клетка 1, (топография на депото), по показатели, посочени в Таблица 11.7.4 от 
КР (Структура и състав на отпадъчното тяло, Поведение (слягания) на повърхността на 
тялото на депото и Стабилитет на дигите). 

В съответствие с Условие 11.9.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията 
на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. В 
съответствие с Условие 11.9.2. от действащото КР, Операторът на ДИО документира 
всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и 
докладва като част от ГДОС образуваните н аплощадката количества отпадъци като 
годишно количество. В съответствие с Условие 11.9.3. от действащото КР, Операторът на 
ДИО докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията 
на КР към управлението на отпадъците. В съответствие с Условие 11.9.3.1. от 
действащото КР, Операторът на ДИО документира и докладва като част от ГДОС 
количествата отпадъци, подлагани на разрешените дейности R10, D5 и D13. 

През 2020 г. са депонирани 11 954.58 t/y, а общото количество депонирани отпадъци 
е 71 198.10 t. Количествата и вида на депонираните, предварително третирани, 
съхранявани, оползотворени и обезвредени отпадъци са описани подробно в Таблица 
3.2.2. и Таблица 3.2.3.   

Таблица 3.2.2. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на площадката 
на ДИО (2020) 

Отпадък Код 
Оползотво-
ряване на 
площадката 

Обезвреж-
дане на 

площадката 

Име на външната 
фирма, 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване 
/ обезвреждане 

Съответствие 

Трици,  талаш,  изрезки, 
парчета,  дървен  материал, 
плоскости  от  дървесни 
частици  и  фурнири, 
съдържащи опасни вещества 

03 01 04* Не Да - Да 

Утайки от водни разтвори, 
съдържащи бои или лакове, 
съдържащи органични 
разтворители или други 
опасни вещества 

08 01 15* Не Да - Да 

Увлечена/летяща пепел от 
котли за изгаряне на течно 
гориво 

10 01 04* Не Да - Да 

Твърди отпадъци от 
пречистване на отпадъчни 
газове, съдържащи опасни 
вещества (прах) 

10 02 07* Не Да - Да 

Отпадъци от охлаждащи 
води, съдържащи масла 

10 02 11* Не Да - Да 

Прах от димни газове, 
съдържащ опасни 
вещества 

10 03 19* Не Да - Да 

Шлаки от първия и втория 
етап на производство 

10 04 01* Не Да - Да 

Дроси и леки шлаки от 
първия и втория етап на 
производство 

10 04 02* Не Да - Да 
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Отпадък Код 
Оползотво-
ряване на 
площадката 

Обезвреж-
дане на 

площадката 

Име на външната 
фирма, 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване 
/ обезвреждане 

Съответствие 

Прах от димни газове 10 06 03* Не Да - Да 
Прах от димни газове, 
съдържащ опасни 
вещества 

10 08 15* Не Да - Да 

Прах от димни газове, 
съдържащ опасни 
вещества 

10 10 09* Не Да - Да 

Отпадъчно стъкло под 
форма на малки частици и 
стъклен прах, съдържащо 
тежки метали 

10 11 11* Не Да - Да 

Твърди отпадъци от 
пречистване на отпадъчни 
води на мястото на 
образуване, съдържащи 
опасни вещества 

10 11 19* Не Да - Да 

Утайки от фосфатиране 11 01 08* Не Да - Да 
Утайки и филтърен кек, 
съдържащи опасни 
вещества 

11 01 09* Не Да - Да 

Наситени или отработени 
йоннообменни смоли 

11 01 16* Не Да - Да 

Утайки от машинно 
обработване, съдържащи 
опасни вещества 

12 01 14* Не Да - Да 

Отработени шлифовъчни 
тела и материали за 
шлифоване, съдържащи 
опасни вещества 

12 01 20* Не Да - Да 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или замърсени с 
опасни вещества 

15 01 10* Не Да - Да 

Неорганични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

16 03 03* Не Да - Да 

Смеси от или отделни 
фракции от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични 
изделия, съдържащи 
опасни вещества 

17 01 06* Не Да - Да 

Почва и камъни, 
съдържащи опасни 
вещества 

17 05 03* Не Да - Да 

Отработен активен въглен 
от пречистване на димни 
газове 

19 01 10* Не Да - Да 

Дънна пепел и шлака, 
съдържащи опасни 
вещества  

19 01 11* Не Да - Да 

Увлечена/летяща пепел, 
съдържаща опасни 
вещества  

19 01 13* Не Да - Да 

Прах от котли, съдържащ 
опасни вещества 

19 01 15* Не Да - Да 

Отпадъци от пиролиза, 
съдържащи опасни 
вещества 

19 01 17* Не Да - Да 

Утайки от физико-химично 
обработване, съдържащи 
опасни вещества 

19 02 05* Не Да - Да 
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Отпадък Код 
Оползотво-
ряване на 
площадката 

Обезвреж-
дане на 

площадката 

Име на външната 
фирма, 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване 
/ обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъци, маркирани като 
опасни, частично 
стабилизирани 

19 03 04* Не Да - Да 

Отпадъци от мембранни 
системи, съдържащи тежки 
метали 

19 08 08* Не Да - Да 

Утайки, съдържащи опасни 
вещества от други видове 
пречистване на 
промишлени отпадъчни 
води 

19 08 13* Не Да - Да 

Лека прахообразна 
фракция и прах, 
съдържащи опасни 
вещества 

19 10 03* Не Да - Да 

Други фракции, съдържащи 
опасни вещества 

19 10 05* Не Да - Да 

Отработени филтърни 
глини 

19 11 01* Не Да - Да 

Други отпадъци 
(включително смеси от 
материали) от механично 
третиране на отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

19 12 11* Не Да - Да 

Таблица 3.2.3. Количество на приети и депонирани отпадъци в Клетка 1 на ДИО 
(2020) 

Код Приет отпадъка от Основание Количество (t) 

10 04 01* Монбат Рисайклинг ЕАД КР № 2 - Н3/2019 1 168,46

10 04 01* Ел Бат АД КР № 102 - Н2/2013 458,20

11 01 09* Алкомет АД КР № 341-Н1-И0-А4/2018 301,16

11 01 09* 
София Мед АД КР № 142-Н1-И0-А1/2016 

62,20 

10 10 09* 121,86 

11 01 08* 
Емко ООД КР № 550 - Н0/2017 

2,46 

19 02 05* 0,34 

10 02 07* Стомана Индъстри АД КР № 100-Н1-И0-А7/2020 7 663,88

19 01 10* 
Грийнбърн ЕООД, 
площадка Разград 

КР № 532-Н0-И0-А1/2018 

439,28 

19 01 11* 1 591,08 

19 01 13* 127,06 

19 01 13* 
Грийнбърн ЕООД, 
площадка Пещера 

Кр № 558-Н0-И0-А0/2017 18,60

Общо депонирано количество през 2020 (t/y) 11 954,58 

3.3. Отпадъчни води 

От площадката се генерират производствени отпадъчни води (инфилтрат), битово-
фекални води, дъждовни води, води от измиване на гумите на колите, които имат както 
разтворени така и твърди замърсители.  
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Баланс на водите 

Изградените в ДИО инженерни съоръжения, свързани с улавяне, отвеждане, 
пречистване и заустване на водите от депото, както следва: 

 Външни повърхностни води – отводнителни канавки;

 Корекция на терена на депото – тръбен колектор;

 Вътрешни повърхностни води – приемни шахти;

 Външни филтрационни води – дренаж за подземни води;

 Замърсени води от депото – инфилтрат;

 Ретензионни басейни и локално пречистващо съоръжение за отпадъчни
води /ЛПСОВ/. 

По време на експлоатацията на ДИО не се извършва водовземане от подземни 
води, както и заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 

По време на експлоатацията на ДИО, чрез съоръженията на “СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД се извършва водовземане от повърхностен воден обект съгласно 
Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41190011/15.11.2017г., 
издадено от БД „Западнобеломорски район“ (Приложение № 16). 

Видовете отпадъчни води, генерирани на площадката на ДИО, нормирани с 
Условие № 10. от действащото КР, са: 

- отпадъчни води от инфилтрат и производствени отпадъчни води (от измиване на
гумите на колите) ,зауствани в два броя ретензионни басейни (РБ) - 1 и 2 (използват се 
единствено за оросяване на Клетка 1); 

- смесен поток отпадъчни води: пречистен инфилтрат (от депото) след пречистване
в ЛПСОВ и производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите), зауствани 
в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД; 

- смесен поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени
и от площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото), изпускани през 
открит бетонов канал в р. Струма; 

- битово-фекални отпадъчни води от площадката на ДИО, заустени в
канализацията за битово-фекални отпадъчни води на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. 

Съгласно приетия план за мониториг на площадката на депото се осъществяват 
периодични измервания на параметрите на отпадъчни води. 

В съответствие с Условие 10.1.1.4.4. Операторът на ДИО докладва като част от 
ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на 
контролираните параметри за ЛПСОВ с определените оптимални такива, съгласно 
условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за 
установените несъответствия и предприетите коригиращи действия 

Направена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на 
технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на ЛПСОВ по 
Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.; 

В съответствие с Условие 10.1.1.2.3. от КР се прилага инструкция за периодична 
проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното 
съоръжение. 

Работата на ЛПСОВ на депото се контролира съгласно утвърдена от оператора 
инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на 
контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални 
такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. През 2020 г. в работата на ЛПСОВ не са 
регистрирани несъответствие на измерените стойности на контролираните параметри, 
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създаващи риск за нейната работа, което не е налагало предприемане на 
експлоатационни коригиращи действия. 

В съответствие с Условие 10.1.3.1. от КР, отнасящо се до мониторинг на 
метеорологичните данни, посочени в Таблица 10.1.3.1 от КР, същият мониторинг се 
изпълнява съгласно утвърдения план за мониторинг на ДИО. Метеорологичните данни се 
събират от собствени наблюдения и измервания чрез автоматична метеорологична 
станция „Nexus-TFA 35.1075“, с интегрирана безжична връзка и професионална жалузна 
метеорологична клетка, разположени на територията на депото в пробовземна точка за 
мониторинг на метеорологични данни с координати N - 42°35'39.7309'', Е - 23°5'30.0437''. 
Данните се съхраняват автоматично в дневник на депото и използват за определяне на 
валежното годишното количество дъждовни води на площадката на депото. 

В съответствие с Условие 10.1.3.2. по време на експлоатацията на депото, 
Операторът на ДИО извършва мониторинг на обема и състава на инфилтрата в РБ1 и РБ2, 
съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.3.2. от КР. 

Точките на пробовземане на  инфилтрат са както следва: 

- РБ 1, с географски координати: N 42˚35΄39,230˝ и E 23˚05΄27,819˝;

- РБ 2, с географски координати: N 42˚35΄40,672˝ и E 23˚05΄28,080˝

Направените през 2020 г. измервания по Условие 10.1.3.2. са извършени от
акредитирана лаборатория на „Евротест-контрол“ ЕАД със сертификат за акредитация № 
БСА рег. № 9 ЛИ.  

Данни от мониторинг на инфилтрата в РБ 1 и РБ 2 проведен през 2020 г.,  включващ 
измервания от протоколи и направена оценка на съответствието по Условие  10.1.3.3.1. от 
КР, са представени в Таблица 4.3. и следващи Таблица 4.3.1., Таблица 4.3.2., Таблица 
4.3.3., Таблица 4.3.4.   

Таблица 4.3. - Протоколи от изпитване на „Евротест-контрол“ ЕАД 2020г. 
(Таблица 3.3.-1 ГДОС 2020) 

Мониторинг на 
инфилтрат  

2020 
Мониторинг 

Инфилтрат в РБ 1 
Мониторинг 

Инфилтрат в РБ 2 
Първо тримесечие Протокол от изпитване № 15767 / 

28.01.2020 
Протокол от изпитване № 15768 / 28.01.2020 

Второ тримесечие Протокол от изпитване № 16647 / 
08.05.2020  

Протокол от изпитване № 16648 / 08.05.2020 

Трето тримесечие Протокол от изпитване № 1406 / 18.09.2020 Протокол от изпитване № 1407 / 18.09.2020 
Четвърто тримесечие Протокол от изпитване № 2652 / 01.12.2020 Протокол от изпитване № 2653 / 01.12.2020 

*Всички посочени протоколи в таблицата са в Приложение № 18.

Резултати от прилагането на Условие 10.1.3.2: 

Брой на извършените проверки – по 4 бр. за всеки ретензионен басейн с вземане 
на проби за изследване. 

Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. При 
направените оценки на съответствието – не са установени несъответствия.  

Обемът на инфилтратните води се наблюдава ежедневно, измерва се ежемесечно 
и се записва в „Дневник за измерване нивото и обема на инфилтрата”.  

Таблица 4.3.1. Мониторинг на отпадъчни води от инфилтрат в РБ 1 и РБ 2 
(Протокол от изпитване № 15767 / 28.01.2020, Протокол от изпитване № 15768 / 28.01.2020 
– ГДОС 2020)

Показатели за 
мониторинг 

Единица 
НДЕ, 

Мониторинг 
Инфилтрат в  

РБ 1 

Мониторинг 
Инфилтрат в РБ 2 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  
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Таблица 10.1.3.2. от 
КР 

 Таблица 
10.1.3.2 
от КР

Обем на 
отпадъчните води

m3/мес. - 300 100 Ежемесечно Да 

pH - - 9.17 ± 0.11 9.37  ± 0.11 Веднъж на три месеца Да 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 - ˂6 ˂6 Веднъж на три месеца

Да 

Електропроводимост mS/cm - 22.700 ± 681 26.100 ± 783 Веднъж на три месеца Да 
Анионактивни 
детергенти 

mg/dm3 - 1.0 ± 0.2 1.1 ± 0.2 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm3 - 0.037 ± 0.004 ˂0.020 Веднъж на три месеца Да 
Кадмий mg/dm3 - 0.013 ± 0.001 ˂0.0010 Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 - 1.4 ± 0.1 ˂0.05 Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 - 1.47 ± 0.07 0.010 ± 0.001 Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 - 0.016 ± 0.002 0.018 ± 0.002 Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 - 0.015 ± 0.002 ˂0.0020 Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 - 0.012 ± 0.001 0.015 ± 0.002 Веднъж на три месеца Да 
Цинк mg/dm3 - 0.18 ± 0.02 0.032 ± 0.003 Веднъж на три месеца Да 
Никел mg/dm3 - ˂0.0020 ˂0.0020 Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 - 285 ± 20 784 ± 55 Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 - 5834 ± 233 6512 ± 260 Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 - 2535 ± 127 3526 ± 191 Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 - 0.015 ± 0.002 0.050 ± 0.005 Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 - 77 ± 8 215 ± 11 Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 - 0.015 ± 0.002 0.018 ± 0.002 Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 - 0.086 ± 0.009 0.29 ± 0.03 Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 - 1.08 ± 0.05 0.62 ± 0.06 Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 - 0.56 ± 0.06 0.051 ± 0.005 Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 - 2.0 ± 0.2 4.8 ± 0.2 Веднъж на три месеца Да 

Таблица 4.3.2. Мониторинг на отпадъчни води от инфилтрат в РБ 1 и РБ 2 
(Протокол от изпитване № 16647 / 08.05.2020, Протокол от изпитване № 16648 / 08.05.2020 
– ГДОС 2020)

Показатели за 
мониторинг 

Таблица 10.1.3.2. от 
КР 

Единица 
НДЕ, 

 Таблица 
10.1.3.2 
от КР

Мониторинг 
Инфилтрат в 

РБ 1 

Мониторинг 
Инфилтрат в РБ 2 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

Обем на 
отпадъчните води

m3/мес. - 300 100 Ежемесечно Да 

pH - - 8,64 ± 0.11 9.03  ± 0.11 Веднъж на три месеца Да 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 - ˂6 ˂6 Веднъж на три месеца

Да 

Електропроводимост mS/cm - 57.400 ± 1722 26.500 ± 795 Веднъж на три месеца Да 
Анионактивни 
детергенти 

mg/dm3 - 1.1 ± 0.2 0,85 ± 0.09 Веднъж на три месеца
Да 

Нефтопродукти mg/dm3 - <0,020 ˂0.020 Веднъж на три месеца Да 
Кадмий mg/dm3 - 0.046 ± 0.005 0.008 ± 0.001 Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 - 3,5 ± 0.3 0.54 ± 0.04 Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 - 3,55 ± 0.18 0.59 ± 0.06 Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 - 0.20 ± 0.02 0.10 ± 0.01 Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 - 0.014 ± 0.001 ˂0.0020 Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 - 0.010 ± 0.001 0.015 ± 0.002 Веднъж на три месеца Да 
Цинк mg/dm3 - 0.29 ± 0.03 0.13 ± 0.01 Веднъж на три месеца Да 
Никел mg/dm3 - ˂0.0020 ˂0.0020 Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 - 513 ± 26 735 ± 37 Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 - 16490 ± 233660 6531 ± 261 Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 - 6937 ± 416 3855 ± 231 Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 - 0.041 ± 0.004 0.17 ± 0.02 Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 - 185 ± 9 230 ± 12 Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 - 0.081 ± 0.008 ˂0.0050 Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 - 0.091 ± 0.009 0.27 ± 0.03 Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 - 3,63 ± 0.18 1,06 ± 0.05 Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 - 2,01 ± 0.10 0.38 ± 0.04 Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 - 1,7 ± 0.3 4.0 ± 0.4 Веднъж на три месеца Да 

Таблица 4.3.3. Мониторинг на отпадъчни води от инфилтрат в РБ 1 и РБ 2 
(Протокол от изпитване № 1406 / 18.09.2020, Протокол от изпитване № 1407 / 18.09.2020 - 
ГДОС 2020) 
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Показатели за 
мониторинг 

Таблица 10.1.3.2. от 
КР 

Единица 
НДЕ, 

 Таблица 
10.1.3.2 
от КР

Мониторинг 
Инфилтрат в 

РБ 1 

Мониторинг 
Инфилтрат в РБ 2 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

Обем на 
отпадъчните води

m3/мес. - 300 100 Ежемесечно Да 

pH - - 8,92 ± 0.11 9.32  ± 0.11 Веднъж на три месеца Да 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 - 1154 ± 35 972 ± 29 Веднъж на три месеца

Да 

Електропроводимост mS/cm - 15.530 ± 466 17.400 ± 522 Веднъж на три месеца Да 
Анионактивни 
детергенти mg/dm3 - 2,9 ± 0.6 1.2 ± 0.2 Веднъж на три месеца

Да 

Нефтопродукти mg/dm3 - ˂0.020 0.034 ± 0.003 Веднъж на три месеца Да 
Кадмий mg/dm3 - ˂0.001 0.005 ± 0.001 Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 - 3,7 ± 0.3 0.40 ± 0.02 Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 - 3,72 ± 0.19 0.41 ± 0.04 Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 - 0.32 ± 0.03 0.69 ± 0.07 Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 - ˂0.002 ˂0.002 Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 - 0.14 ± 0.01 0.35 ± 0.04 Веднъж на три месеца Да 
Цинк mg/dm3 - 0.059 ± 0.006 0.73 ± 0.07 Веднъж на три месеца Да 
Никел mg/dm3 - ˂0.002 0.010 ± 0.001 Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 - 1430 ± 72 1500 ± 75 Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 - 14593 ± 584 15954 ± 638 Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 - 5523 ± 221 7275 ± 291 Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 - ˂0.001 0.11 ± 0.01 Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 - 520 ± 21 532 ± 21 Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 - 0.26 ± 0.03 0.13 ± 0.01 Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 - 0.014 ± 0.001 0.22 ± 0.02 Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 - 5,13 ± 0.26 3,07 ± 0.15 Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 - 2,18 ± 0.11 1,10 ± 0.06 Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 - 5,2 ± 0.2 5,5 ± 0.2 Веднъж на три месеца Да 

Таблица 4.3.4. Мониторинг на отпадъчни води от инфилтрат в РБ 1 и РБ 2 
(Протокол от изпитване № 2652 / 01.12.2020 Протокол от изпитване № 2653 / 01.12.2020 - 
ГДОС 2020) 

Показатели за 
мониторинг 

Таблица 10.1.3.2. от 
КР 

Единица 
НДЕ, 

 Таблица 
10.1.3.2 
от КР

Мониторинг 
Инфилтрат в 

РБ 1 

Мониторинг 
Инфилтрат в РБ 2 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

Обем на 
отпадъчните води

m3/мес. - 300 100 Ежемесечно Да 

pH - - 10,23 ± 0,11 6,88 ± 0,11 Веднъж на три месеца Да 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 - 406 ± 21 734 ± 37 Веднъж на три месеца
Да 

Електропроводимост mS/cm - 67.900 ± 2040 93.200 ± 2800 Веднъж на три месеца Да 
Анионактивни 
детергенти 

mg/dm3 - 2,4 ± 0,5 2,7 ± 0,5 Веднъж на три месеца
Да 

Нефтопродукти mg/dm3 - ˂0,020 0,030 ± 0,003 Веднъж на три месеца Да 
Кадмий mg/dm3 - ˂0,001 ˂0,001 Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 - 0,38 ± 0,03 0,56 ± 0,04 Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 - 0,39 ± 0,04 0,57 ± 0,06 Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 - 0,16 ± 0,02 0,24 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 - ˂0,002 ˂0,002 Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 - 0,068 ± 0,007 0,15 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 
Цинк mg/dm3 - 0,062 ± 0,006 0,18 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 
Никел mg/dm3 - ˂0,002 0,010 ± 0,001 Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 - 1400 ± 98 2450 ± 147 Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 - 16500 ± 660 26800 ± 804 Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 - 6100 ± 366 10400 ± 520 Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 - ˂0,001 0,37 ± 0,04 Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 - 509 ± 20 860 ± 69 Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 - 0,18 ± 0,02 0,22 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 - 0,045 ± 0,005 0,098 ± 0,010 Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 - 3,17 ± 0,16 5,36 ± 0,27 Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 - 0,65 ± 0,07 0,23 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 - 3,4 ± 0,3 5,0 ± 0,2 Веднъж на три месеца Да 

В съответствие с Условие 10.1.3.3.1. по време на експлоатацията на депото, 
Операторът на ДИО извършва собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води: 
инфилтрат (от депото) след пречистване в ЛПСОВ и производствени отпадъчни води (от 
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измиване на гумите на колите), зауствани в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД 
по Условие 10.1.2.1.1 от действащото КР, съгласно Таблица 10.1.2.1 и Таблица 10.1.3.3.1 
от КР.  

Точката на пробовземане на инфилтрата (от депото) след пречистване в ЛПСОВ е 
както следва: 

ТП (РШи8) след ЛПСОВ, преди заустване в канализацията на “СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД; 

- Географски координати ТП (РШи8): N 42º35’40.0”; E 23º05’29.2”,

- Количество на заустваните отпадъчни води нормирани в КР са:

Qср. год.: 9000 m3/y

Обемът на пречистения инфилтрат се отчита месечно. Данните се документират в
дневник и съхраняват на депото.  

Количеството на заустените през 2020 г. отпадъчни води в канализацията на 
Стомана са 1277 m3 и не надвишава нормираните количества, посочени в т.6 на Таблица 
10.1.3.3.1. от КР. 

Направените през 2020 г. измервания по Условие 10.1.3.3.1. са извършени от 
акредитирана лаборатория на „Евротест-контрол“ ЕАД със сертификат за акредитация № 
БСА рег. № 9 ЛИ.  

Данните от проведения през 2020 г. мониторинг на смесен поток отпадъчни води 
след пречистване в ЛПСОВ, зауствани в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, и 
направената оценка на съответствието на резултатите са представени в Таблица 4.3.5. и 
следващи Таблица 4.3.6., Таблица 4.3.7., Таблица 4.3.8., Таблица 4.3.9. и са докладвани 
в ГДОС 2020. 

Таблица 4.3.5. - Протоколи от изпитване на „Евротест-контрол“ ЕАД 2020г. 
(Таблица 3.3.-4  ГДОС 2020) 

Мониторинг на инфилтрат  
2020 

Мониторинг 
смесен поток пречистен инфилтрат (от депото) след пречистване в ЛПСОВ и 

производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите), 
зауствани в канализацията на „Стомана Индъстри“ АД 

Първо тримесечие Протокол от изпитване № 15769 / 28.01.2020 
Второ тримесечие Протокол от изпитване № 16649 / 08.05.2020 (*) 
Трето тримесечие Протокол от изпитване № 1408 / 18.09.2020 (*) 

Четвърто тримесечие Протокол от изпитване № 2654 / 01.12.2020 

*Всички посочени протоколи в таблицата са в Приложение № 19.

Резултатите са докладвани в съответствие с Протоколи от изпитване на „Евротест-
контрол“ ЕАД (Протокол от изпитване № 15769 / 28.01.2020г., Протокол от изпитване № 
16649 / 08.05.2020 г., Протокол от изпитване № 1408 / 18.09.2020 г., Протокол от изпитване 
№ 2654 / 01.12.2020 г.).  

Резултати от прилагането на Условие 10.1.3.2. 

Брой на извършените проверки – по 4 бр. 

Таблица 4.3.6. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води: пречистен инфилтрат 
(от депото) след пречистване в ЛПСОВ  (Протокол от изпитване № 15769 / 28.01.2020г. – 
ГДОС 2020) 

Параметър Единица НДЕ, 
 съгласно 

КР

Мониторинг 
Пречистен 
Инфилтрат  

Съответствие  
Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

pH - 6,0-9,0 7.31 ± 0.11 Да Веднъж на три месеца Да 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50,0  ˂6 
Да

Веднъж на три месеца Да 

Електропроводимос
т 

mS/cm 25.00 0.373 ± 11 
Да

Веднъж на три месеца Да 
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Анионактивни 
детергенти 

mg/dm3 1.00 ˂0.10 
Да

Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10,0  ˂0.020 Да Веднъж на три месеца Да 
Кадмий mg/dm3 0,1  ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 0,1  ˂0.05 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 0,5  ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 0,5  0.011 ± 0.001 Да Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 0,1  ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 5,0  0.013 ± 0.001 Да Веднъж на три месеца Да 
Цинк mg/dm3 2,0  0.018 ± 0.002 Да Веднъж на три месеца Да 
Никел mg/dm3 0,5  ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 70.00 ˂4,0 Да Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 300.00 75 ± 3 Да Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 300.00 20.1 ± 0.1 Да Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 0,3  0.10 ± 0.01 Да Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 12.00 ˂5.0 Да Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 0,05  ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 1.00 0.0039± 0.0004 Да Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 0,5  0.038± 0.004 Да Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 0,015  ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 1,5  0.44 ± 0.02 Да Веднъж на три месеца Да 

Таблица 4.3.7. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води: пречистен инфилтрат 
(от депото) след пречистване в ЛПСОВ (Протокол от изпитване № 16649 / 08.05.2020 г. – 
ГДОС 2020)  

Параметър Единица НДЕ, 
 съгласно 

КР

Мониторинг 
Пречистен 
Инфилтрат  

Съответствие  
Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

pH - 6,0-9,0 5,80 ± 0.11 Не (*) Веднъж на три месеца Да 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 50,0  ˂6 

Да
Веднъж на три месеца Да 

Електропроводимос
т 

mS/cm 25.00 0.243 ± 7 
Да

Веднъж на три месеца Да 

Анионактивни 
детергенти 

mg/dm3 1.00 ˂0.10 
Да

Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10,0  ˂0.020 Да Веднъж на три месеца Да 
Кадмий mg/dm3 0,1  ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 0,1  ˂0.05 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 0,5  ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 0,5  0.020 ± 0.002 Да Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 0,1  ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 5,0  ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Цинк mg/dm3 2,0  0.007 ± 0.001 Да Веднъж на три месеца Да 
Никел mg/dm3 0,5  ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 70.00 ˂4,0 Да Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 300.00 55 ± 2 Да Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 300.00 2,3 ± 0.4 Да Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 0,3  ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 12.00 ˂5.0 Да Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 0,05  ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 1.00 ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 0,5  0.011± 0.001 Да Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 0,015  ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 1,5  0.18 ± 0.02 Да Веднъж на три месеца Да 

(*) Към датата на вземане на пробите, ЛПСОВ е в неработен режим и пробите са взети 
от престояла вода и е възможно подкиселяване на водата. 

Таблица 4.3.8. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води: пречистен инфилтрат 
(от депото) след пречистване в ЛПСОВ (Протокол от изпитване № 1408 / 18.09.2020 г. – 
ГДОС 2020) 

Параметър Единица НДЕ, 
 съгласно 

КР 

Мониторинг 
Пречистен 
Инфилтрат  

Съответствие  
Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

pH - 6,0-9,0 7,66 ± 0.11 Да Веднъж на три месеца Да 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50,0  ˂6 Да Веднъж на три месеца Да 

Електропроводимос
т 

mS/cm 25.00 1.123 ± 34 Да Веднъж на три месеца Да 

Анионактивни 
детергенти 

mg/dm3 1.00 ˂0.10 Да Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10,0  ˂0.020 Да Веднъж на три месеца Да 
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Кадмий mg/dm3 0,1  ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 0,1  ˂0.05 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 0,5  0.020 ± 0.002 Да Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 0,5  0.015 ± 0.002 Да Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 0,1  ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 5,0  ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Цинк mg/dm3 2,0  0.014 ± 0.001 Да Веднъж на три месеца Да 
Никел mg/dm3 0,5  ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 70.00 12,9 ± 2,3 Да Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 300.00 314 ± 9 Не (*) Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 300.00 3,9 ± 0.3 Да Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 0,3  ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 12.00 ˂5.0 Да Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 0,05  ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 1.00 ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 0,5  0.098± 0.010 Да Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 0,015  0.045± 0.005 Не (*) Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 1,5  0.15 ± 0.03 Да Веднъж на три месеца Да 

(*) Към датата на вземане на пробите, ЛПСОВ е в профилактика (промиване на 
мембраните), което по същество е анормален работен режим. 

Таблица 4.3.9. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води: пречистен инфилтрат 
(от депото) след пречистване в ЛПСОВ (Протокол от изпитване № 2654 / 01.12.2020 г. – 
ГДОС 2020) 

Параметър Единица НДЕ, 
 съгласно 

КР 

Мониторинг 
Пречистен 
Инфилтрат  

Съответствие  
Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

pH - 6,0-9,0 6,53 ± 0,11 да Веднъж на три месеца Да 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50,0  ˂6 да Веднъж на три месеца Да 

Електропроводимос
т 

mS/cm 25.00 0.830 ± 25 
да

Веднъж на три месеца Да 

Анионактивни 
детергенти mg/dm3 1.00 ˂0,10 

да
Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10,0  ˂0,020 да Веднъж на три месеца Да 
Кадмий mg/dm3 0,1  ˂0,001 да Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 0,1  ˂0,05 да Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 0,5  ˂0,001 да Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 0,5  ˂0,003 да Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 0,1  ˂0,002 да Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 5,0  ˂0,001 да Веднъж на три месеца Да 
Цинк mg/dm3 2,0  0,045 ± 0,005 да Веднъж на три месеца Да 
Никел mg/dm3 0,5  ˂0,002 да Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 70.00 6,0 ± 0,6 да Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 300.00 195 ± 8 да Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 300.00 4,0± 0,3 да Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 0,3  ˂0,001 да Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 12.00 ˂5,0 да Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 0,05  ˂0,005 да Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 1.00 ˂0,001 да Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 0,5  0,064± 0,006 да Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 0,015  ˂0,005 да Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 1,5  0,15 ± 0,03 да Веднъж на три месеца Да 

В съответствие с Условие 10.3.3.1. Операторът на ДИО извършва мониторинг на 
смесен поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени и от 
площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото), заустван в р. Струма, 
съгласно Таблица 10.3.3.1. 

Точката на пробовземане на смесен поток отпадъчни води (повърхностни води - от 
околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от площадката 
на депото) е както следва: 

ТП №1(ШВП) – преди включване в открит бетонов канал, с географски координати: 
N 42º35’39.335”; E 23º05’32.552”. 

Направените през 2020 г. измервания по Условие 10.3.3.1. са от акредитирана 
лаборатория на Евротест-контрол ЕАД със сертификатза акредитация № БСА рег. № 9 ЛИ 
(Приложения № 20 - Резултатите от Протоколи от изпитване на „Евротест-контрол“ ЕАД 
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(Протокол от изпитване № 15769 / 28.01.2020г., Протокол от изпитване № 16649 / 
08.05.2020 г., Протокол от изпитване № 1408 / 18.09.2020 г., Протокол от изпитване № 2654 
/ 01.12.2020 г.).  

Данните от проведения през 2020 г. мониторинг на смесен поток отпадъчни води 
(повърхностни води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и 
дренажни води от площадката на депото), заустван в р. Струма и направената  оценка на 
съответствието на резултатите са представени в Таблица 4.3.10. и следващи Таблица 
4.3.11., Таблица 4.3.12., Таблица 4.3.13., Таблица 4.3.14. и са докладвани в ГДОС 2020. 

Брой на извършените проверки – по 4 бр. 

Таблица 4.3.10. - Протоколи от изпитване на „Евротест-контрол“ ЕАД 2020г. 
(Таблица 3.3.-8  ГДОС 2020) 

Мониторинг на инфилтрат  
2020 

Мониторинг 
смесен поток пречистен инфилтрат (от депото) след пречистване в ЛПСОВ и 

производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите), 
зауствани в канализацията на „Стомана Индъстри“ АД 

Първо тримесечие Протокол от изпитване № 15770 / 28.01.2020 
Второ тримесечие Протокол от изпитване № 16650 / 08.05.2020 
Трето тримесечие Протокол от изпитване № 1409 / 18.09.2020 

Четвърто тримесечие Протокол от изпитване № 2655 / 01.12.2020 

*Всички протоколи посочени в таблицата са в Приложение № 20 .

Таблица 4.3.11. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води: повърхностни води - 
от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от 
площадката на депото (Протокол от изпитване № 15770 / 28.01.2020 – ГДОС 2020) 

Параметър Единица НДЕ, 
 съгласно 

КР

Мониторинг 
повърхностни 

води 
Съответствие  

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

pH - 6.0-9.0 8.90 ± 0.11 Да Веднъж на три месеца Да 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50.0 ˂6 
Да 

Веднъж на три месеца
Да 

Електропроводимос
т 

mS/cm 25 0.263 ± 8 
Да 

Веднъж на три месеца
Да 

Анионактивни 
детергенти mg/dm3 1 ˂0.10 

Да 
Веднъж на три месеца

Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10.0 0.055 ± 0.005 Да Веднъж на три месеца Да 
Кадмий mg/dm3 0.1 ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 0.1 ˂0.05 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 0.5 ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 0.5 0.010 ± 0.001 Да Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 0.1 ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 5.0 ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Цинк 

mg/dm3 2.0 
0.0078 ± 
0.0008 

Да 
Веднъж на три месеца

Да 

Никел mg/dm3 0.5 ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 70 4.0 ± 0.4 Да Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 300 7.8 ± 0.3 Да Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 300 73 ± 3 Да Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 0,3 ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 12 ˂5.0 Да Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 0,05 ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 1 0.023 ± 0.002 Да Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 0,5 ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 0,015 ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 1,5 0.10 ± 0.01 Да Веднъж на три месеца Да 

Таблица 4.3.12. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води: повърхностни води - 
от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от 
площадката на депото (Протокол от изпитване № 16650 / 08.05.2020 г. – ГДОС 2020) 

Параметър Единица НДЕ, 
 съгласно 

КР

Мониторинг 
повърхностни 

води 
Съответствие  

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

pH - 6.0-9.0 9,13± 0.11 Не (*) Веднъж на три месеца Да 
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Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50.0 55 ± 5 Не (*) Веднъж на три месеца Да 

Електропроводимос
т mS/cm 25 0.497 ± 15 Да Веднъж на три месеца Да 

Анионактивни 
детергенти 

mg/dm3 1 ˂0.10 Да Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10.0 ˂0.020 Да Веднъж на три месеца Да 
Кадмий mg/dm3 0.1 ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 0.1 ˂0.05 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 0.5 ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 0.5 ˂0.0030 Да Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 0.1 ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 5.0 0.015 ± 0.002 Да Веднъж на три месеца Да 
Цинк 

mg/dm3 2.0 
0.0028 ± 
0.0003 

Да Веднъж на три месеца Да 

Никел mg/dm3 0.5 ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 70 42 ± 4 Да Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 300 10,7 ± 0.4 Да Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 300 138 ± 6 Да Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 0,3 ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 12 12,7 ± 1,2 Не (*) Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 0,05 ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 1 0.076 ± 0.008 Да Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 0,5 ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 0,015 ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 1,5 0.40 ± 0.02 Да Веднъж на три месеца Да 

(*) Измерените стойности са в горната граница на нормираните стойностите на показателя в КР и 
са с допустими отклонения в границата на грешките на използвания аналитичен метод.  

Таблица 4.3.13. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води: повърхностни води - 
от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от 
площадката на депото (Протокол от изпитване № 1409 / 18.09.2020г. – ГДОС 2020) 

Параметър Единица НДЕ, 
 съгласно 

КР

Мониторинг 
повърхностни 

води 
Съответствие  

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

pH - 6.0-9.0 8.79 ± 0.11 Да Веднъж на три месеца Да 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 50.0 ˂6 Да Веднъж на три месеца Да 

Електропроводимос
т 

mS/cm 25 0.314 ± 9 Да Веднъж на три месеца Да 

Анионактивни 
детергенти mg/dm3 1 ˂0.10 Да Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10.0 ˂0.020 Да Веднъж на три месеца Да 
Кадмий 

mg/dm3 0.1 
2,8*10⁻⁴ ± 
0,6*10⁻⁴ 

Да Веднъж на три месеца Да 

Хром (VI) mg/dm3 0.1 ˂0.05 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 0.5 ˂0.0010 Да Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 0.5 0.006 ± 0.001 Да Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 0.1 ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 5.0 0.008 ± 0.001 Да Веднъж на три месеца Да 
Цинк mg/dm3 2.0 ˂0.001 Да Веднъж на три месеца Да 
Никел mg/dm3 0.5 ˂0.0020 Да Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 70 26 ± 3 Да Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 300 6,1 ± 0.2 Да Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 300 65 ± 3 Да Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 0,3 0,010 ± 0,001 Да Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 12 ˂5.0 Да Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 0,05 ˂0.003 Да Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 1 0.089 ± 0.009 Да Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 0,5 0.005 ± 0.001 Да Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 0,015 ˂0.0050 Да Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 1,5 0.55 ± 0.02 Да Веднъж на три месеца Да 

Таблица 4.3.14. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води: повърхностни води - 
от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от 
площадката на депото (Протокол от изпитване № 2655 / 01.12.2020 г. – ГДОС 2020) 

Параметър Единица НДЕ, 
 съгласно 

КР

Мониторинг 
повърхностни 

води 
Съответствие  

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

pH - 6.0-9.0 9,34 ± 0,11 Не (*) Веднъж на три месеца Да 
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Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50.0 ˂6 Да Веднъж на три месеца Да 

Електропроводимос
т mS/cm 25 0.399 ± 12 Да Веднъж на три месеца Да 

Анионактивни 
детергенти 

mg/dm3 1 ˂0,10 Да Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10.0 ˂0,020 Да Веднъж на три месеца Да 
Кадмий mg/dm3 0.1 ˂0,000020 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (VI) mg/dm3 0.1 ˂0,05 Да Веднъж на три месеца Да 
Хром (общ) mg/dm3 0.5 ˂0,001 Да Веднъж на три месеца Да 
Мед mg/dm3 0.5 ˂0,0003 Да Веднъж на три месеца Да 
Олово mg/dm3 0.1 ˂0,002 Да Веднъж на три месеца Да 
Желязо mg/dm3 5.0 ˂0,001 Да Веднъж на три месеца Да 
Цинк mg/dm3 2.0 ˂0,001 Да Веднъж на три месеца Да 
Никел mg/dm3 0.5 ˂0,002 Да Веднъж на три месеца Да 
ХПК (бихроматна) mg/dm3 70 13,1 ± 1,3 Да Веднъж на три месеца Да 
Хлориди mg/dm3 300 7,3 ± 0,3 Да Веднъж на три месеца Да 
Сулфатни йони mg/dm3 300 73 ± 3 Да Веднъж на три месеца Да 
Манган (общ) mg/dm3 0,3 ˂0,001 Да Веднъж на три месеца Да 
Органичен въглерод mg/dm3 12 ˂5,0 Да Веднъж на три месеца Да 
Арсен mg/dm3 0,05 ˂0,003 Да Веднъж на три месеца Да 
Барий mg/dm3 1 0,070 ± 0,007 Да Веднъж на три месеца Да 
Молибден mg/dm3 0,5 ˂0,005 Да Веднъж на три месеца Да 
Селен mg/dm3 0,015 ˂0,003 Да Веднъж на три месеца Да 
Флуориди mg/dm3 1,5 0,37 ± 0,02 Да Веднъж на три месеца Да 

   (*) Измерените стойности са в горната граница на нормираните стойностите на 
показателя в КР и са с допустими отклонения в границата на грешките на използвания 
аналитичен метод. 

Доклад през 2020 в съответствие с Условие 10.2.2.2. от КР 

Резултати от прилагане на инструкция за периодична проверка и поддръжка на 
състоянието на канализационната система на площадката, дренажната система и 
ретензионните басейни, включително установяване на течове и предприемане на 
коригиращи действия за тяхното отстраняване. 

Брой извършени проверки – 12  

Брой установени течове – не са установени течове. 

• За състоянието на дренажната система се съди по инфилтратната вода в
комбинираните шахти. Ежедневно се следи нивото и данните се записват в дневник. 

• При външните огледи на ретензионните басейни не са установени течове
или нарушена изолация. 

• Всички съоръжения към оросителната система са в изправност.

В съответствие с Условие 10.4.6.1. от КР, Операторът на ДИО докладва, че  през
2020 не е извършван пренос извън площадката на отпадъчни (инфилтратни) води за 
преработка. Не се надвишават и пределните количества, посочени в Приложение ІІ на 
Регламент 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно 
създаването на ЕРИПЗ. 

В съответствие с Условие 10.1.1.3.1. от КР, Операторът прилага инструкция за 
периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните 
параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по 
Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Работата на ЛПСОВ се контролира чрез ежедневни 
проверки за съответствие на стойностите на контролираните параметри които се 
документират в съответни дневници. През 2020 г. в дневниците няма отразени 
несъответствия, които да изискват коригиращи действия. 

В съответствие с Условие 10.4.2. от КР, Операторът документира резултатите от 
оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с 
определените такива в Таблица 10.1.2.1. и Таблица 10.3.1.2. от КР (Таблица 4.3.6, Таблица 
4.3.7, Таблица 4.3.8, Таблица 4.3.9., Таблица 4.3.11., Таблица 4.3.12., Таблица 4.3.13., 
Таблица 4.3.14.) 
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 Като част от ГДОС се докладва за: 

- Брой на извършените проверки;

- Установени несъответствия;

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

В съответствие с Условие 10.4.3. от КР, Операторът докладва като част от ГДОС
обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.3.3.1. и Условие 
10.3.3.1. (виж Таблица 4.3.6, Таблица 4.3.7, Таблица 4.3.8, Таблица 4.3.9., Таблица 4.3.11., 
Таблица 4.3.12., Таблица 4.3.13., Таблица 4.3.14.). 

В съответствие с Условие 10.4.4. от КР, Операторът докладва като част от ГДОС 
резултатите от инструкциите по Условие 10.1.3.4., Условие 10.1.3.5., Условие 10.1.3.7., 
Условие 10.2.2.2., Условие 10.3.3.3., Условие 10.3.3.4., и Условие 10.3.3.6. от КР.В ДИО са 
изготвени и се прилагат инструкциите по Условие 10.1.3.4., Условие 10.1.3.5., Условие 
10.1.3.7., Условие 10.2.2.2., Условие 10.3.3.3., Условие 10.3.3.4., и Условие 10.3.3.6. от КР 

В съответствие с Условие 10.4.7. от КР, Операторът докладва замърсителите, 
включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, 
предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в 
Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета ат 18 
януари 2006г, относно създаването на ЕРИПЗ 

Данни за пренос на замърсители съгласно ЕРИПЗ са докладвани в Таблица 1. от 
приложенията на ГДОС 2020. Същите не надвишават пределните количества, посочени в 
Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета ат 18 
януари 2006г, относно създаването на ЕРИПЗ 

В съответствие с Условие 10.4.7. от КР, Операторът докладва, като част от ГДОС 
стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.6. количества емитирани 
замърсители във отпадъчните води, за единица продукт, за всяко изпускано вредно 
вещество от инсталациите по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС. 
Данни за емитираните количества замърсители в отпадните води, след пречистване в 
ЛПСОВ в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД през 2020 г. са показани в 
Таблица 4.3.15. (Приложения № 19 – Протокол от изпитване № 15769 / 28.01.2020г., 
Протокол от изпитване № 16649 / 08.05.2020 г., Протокол от изпитване № 1408 / 18.09.2020 
г., Протокол от изпитване № 2654 / 01.12.2020 г. Евротест – Контрол ЕАД). 

Таблица 4.3.15. - Емисии на смесен поток отпадъчни води след пречистване в ЛПСОВ 
в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, (2020) (Таблица 3.1 ГДОС 2020) 

Параметър Единица  
Мониторинг 
Пречистен 
Инфилтрат  

Емисия  
(kg/y) 

Кадмий mg/dm3 0.0010 0.069 

Хром (VI) mg/dm3 0.0058 0.356 

Мед mg/dm3 0.0123 0.757 

Олово mg/dm3 0.0020 0.124 

Цинк mg/dm3 0.0210 1.298 

Никел mg/dm3 0.0020 0.124 

Арсен mg/dm3 0.0050 0.309 

По кадастралния план на територията на гр. Перник в северната част на 
площадката се намира трасето на главен магистрален водопровод Ø1200 mm за 
водоснабдяването на града. За осигуряване на необходимия сервитут на съществуващото 
съоръжение, площадката е разделена на две основни зони: долна - в която се намира 
приемната зона и горна - основна зона за третиране на отпадъци (Клетка1). Техническата 
инфраструктура вътре в депото е съобразена с наличния магистрален водопровод, като 
трасе и ниво на тръбите.За избягване на негативно въздействие при аварийни ситуации, 
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разкъсване на изолационни слой, просмукване на инфилтрат и т.н., и съгласно 
изискванията на ВиК Перник е предвидена и направена подмяна на водопровода в най-
ниската част на терена, където е най-уязвим при протичане на депото, и изграждане на 
защита около него - проходим стоманобетонов колектор, изграден като монолитно-
сглобяема конструкция. Като монолитна конструкция се изпълняват дъното и стените на 
колектора.  Колекторът е дълъг 33 m и е предвиден в най-ниската част на депото. През 
този колектор преминава новоизграденият стоманен водопровод, който е дълъг 176m. 
Новата част от водопровода е изпълнена от стоманени тръби Ø1220/10mm за PN 0.1 MPa, 
за питейно водоснабдяване по стандарт ЕN10255:2005+A1, L235. Стоманените тръби са 
избрани поради добрите им механични качества. Те запазват своята цялост дори и при 
пълна деформация. Това е едно от най-големите предимства, предвид земетръсната зона, 
в която се намира района – VІІІ степен и станалото земетресение през май 2012 г. от 6-та 
степен по Рихтер. (Приложение № 6 – Заповед 1918/11.12.2013 на Кмета на община 
Перник за утвърден ПУП). Изпълнените превантивни мерки осигуряват защита на 
водопровода от неочаквани негативни въздействия. 

За района около площадката на депото няма данни за наличие на водоизточници 
за питейно-битово водоснабдяване или на минерална вода и на санитарно-охранителни 
зони. 

Подробна информация по отношение на управлението на водите е дадена в т. 6 от 
настоящото заявление. 

3.4. Шум 

Депото за индустриални отпадъци е въведено в експлоатация. При експлоатация 
на депото съгласно утвърдения план за мониторинг се правят измервания на 
еквивалентните нива на шум по границите на площадката и в местата на въздействие, 
съгласно изискванията на 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 за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението (обн. ДВ. бр. 58 от 18.07.2006 г.) и Методика за определяне на общата звукова 
мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото 
на шума в мястото на въздействие, утвърдена със заповед № РД-613/08.08.2012 г. на 
Министъра на околната среда и водите.  

В съответствие с Условие 12.2.1 от КР, Операторът извършва измервания веднъж 
на две години (Приложение № 21 – Протоколи от изпитване 1633/25.10.2019, 
1634/25.10.2019 и 1635/25.10.2019 от ЛАКОС към „Еко-консулт Инженеринг“ ООД със 
сертификат за акредитация  № БСА рег. № 75 ЛИ). В Приложение I към заявлението е 
представена попълнена Tаблица 8.1.  

Данните от измерване на  еквивалентните нива на шум по границите на площадката 
и извършената оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по 
границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените 
такива в КР, са представени в Таблица 4.3.16. и докладвани в ГДОС за 2020 г.  

През 2020 година не са постъпили оплаквания от живущи около площадката. 

Таблица 4.3.16 - Оценка на съответствието на измерените нива на шума по 
границата на производствената площадка на ДИО съгласно Условие 12.2.3 от КР 

(Таблица 3.4.-1  ГДОС 2020) 

Дата 

Документ от 
измерване на  

еквивалентни нива на 
шума 

Показатели на еквивалентни нива на шума  
нива на 
шума КР 

Измерени 
еквивалентни 
нива на шума 

Оценка на 
съответ-
ствието  
(да / не) 

Еквивалентно ниво на шум при дневно ниво 

25.10.2019 Еквивалентно ниво на шум ИТ1-1 70 51,7± 0,2 Да 
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Дата 

Документ от 
измерване на  

еквивалентни нива на 
шума 

Показатели на еквивалентни нива на шума  
нива на 
шума КР 

Измерени 
еквивалентни 
нива на шума 

Оценка на 
съответ-
ствието  
(да / не) 

Протокол от изпитване 
1633/25.10.2019 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-2 70 53,3 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-3 70 55,3 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-4 70 55,1 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-5 70 52,4 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-6 70 52,1 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-7 70 51,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-8 70 50,5 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-1 70 51,4 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-2 70 54,1 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-3 70 55,8 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-4 70 53,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-5 70 57,8 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-6 70 61,5 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-7 70 57,0 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-8 70 54,5 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-9 70 51,7 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-10 70 48,5 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-11 70 49,6 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-12 70 49,8 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-13 70 50,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-1÷ ИТ1-8 МВ (в 
мястото на въздействие спрямо Контур 1) 

55 <20**

Да 

Ниво на обща звукова мощност - Контур 1 - 96,7 ± 3,9 
Да 

Ниво на обща звукова мощност - Контур 2 - 99,8 ± 4,0 
Да 

Да 

Еквивалентно ниво на шум при вечерно ниво 

25.10.2019 
Протокол от изпитване 

1634/25.10.2019 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-1 70 50,8± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-2 70 51,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-3 70 54,9 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-4 70 54,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-5 70 52,7 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-6 70 50,1 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-7 70 51,3 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-8 70 51,6 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-1 70 49,7 ± 0,2 Да 
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Дата 

Документ от 
измерване на  

еквивалентни нива на 
шума 

Показатели на еквивалентни нива на шума  
нива на 
шума КР 

Измерени 
еквивалентни 
нива на шума 

Оценка на 
съответ-
ствието  
(да / не) 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-2 70 51,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-3 70 54,6 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-4 70 56,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-5 70 55,7 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-6 70 54,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-7 70 58,9 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-8 70 57,1 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-9 70 53,6 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-10 70 50,1 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-11 70 48,9 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-12 70 49,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-13 70 50,7 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-1÷ ИТ1-8 МВ (в 
мястото на въздействие спрямо Контур 1) 

50 <20**

Да 

Ниво на обща звукова мощност - Контур 1 - 96,0 ± 3,9 
Да 

Ниво на обща звукова мощност - Контур 2 - 98,9 ± 4,0 
Да 

Еквивалентно ниво на шум при нощно ниво 

25.10.2019 Протокол от изпитване 
1635/25.10.2019 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-1 70 50,6± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-2 70 51,9 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-3 70 54,4 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-4 70 54,6 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-5 70 53,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-6 70 50,7 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-7 70 49,8 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-8 70 50,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-1 70 50,0 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-2 70 50,7 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-3 70 53,8 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-4 70 55,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-5 70 54,7 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-6 70 56,8 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-7 70 53,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-8 70 50,1 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-9 70 51,6 ± 0,2 Да 
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Дата 

Документ от 
измерване на  

еквивалентни нива на 
шума 

Показатели на еквивалентни нива на шума  
нива на 
шума КР 

Измерени 
еквивалентни 
нива на шума 

Оценка на 
съответ-
ствието  
(да / не) 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-10 70 53,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-11 70 52,7 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-12 70 51,1 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ2-13 70 54,2 ± 0,2 Да 

Еквивалентно ниво на шум ИТ1-1÷ ИТ1-8 МВ (в 
мястото на въздействие спрямо Контур 1) 45 <20**

Да 

Ниво на обща звукова мощност - Контур 1 - 95,9 ± 3,9 
Да 

Ниво на обща звукова мощност - Контур 2 - 98,0 ± 4,0 
Да 

Подробна информация по фактор шум е представена в т. 8 от настоящото 
заявление за издаване на комплексно разрешително. 

3.5. Риск 

 ДИО попада в изключенията, съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 от ЗООС и разпоредбите 
на глава седма, раздел I на ЗООС не се прилагат за него. За целта е издадено становище 
на МОСВ с изх. № УК-47/04.04.2016г. до “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, в качеството й на 
първоначален оператор и собственик на ДИО, както и последващи писма на МОСВ с изх. 
№ 12-00-546/2.7.2021 и на ИАОС с изх. № УК-1943/9.7.2021 (Приложение № 1). Депото за 
индустриални отпадъци не подлежи на оценка на риска от голяма авария. Не е 
необходимо да се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества или за ограничаване на последствията от тях, за живота и здравето на хората и 
за околната среда. 

Готовността за реагиране при аварии и непосредствена заплаха за екологични 
щети на площадката на ДИО гр. Перник се основава на изискванията по Условие 14. от 
КР. 

В съоответствие с Условие 14.1. от КР при експлоатацията на ДИО се  прилага 
инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически 
промени в работата на депото. 

Във връзка с прилагане на мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране 
на последствията при аварии по Условие 14.2. от КР, на площадката на ДИО има 
разработен и приет Авариен план за действие при бедствия, аварии и катастрофи. 

В „Плана за действие при възникване на бедствия, аварии и катастрофи” са 
посочени мерките, които ще се предприемат при настъпване на аварийно или бедствено 
събитие. Предвидени са мерки и начини за известяване на персонала и отговорните лица, 
както и действия за използване на лични предпазни средства (ЛПС). Предвидени са и са 
набелязани мероприятия за евакуация от засегнатите места, ограничаване на 
въздействията върху здравето на персонала и оповестяване на съответните отговорни 
служби.  

Посочени са имената на отговорните лица, както и техните актуални телефонни 
номера. Дадени са контактите и начините за свръзка с различните отговорни инстанции на 
ниво община и област. Планът за действия при БАК е съгласуван и утвърден от 
Гражданска защита Община Перник. 
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През 2020 г. в дейността на „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД не са възникнали аварийни 
ситуации, свързани с въздействие върху околната среда. 

През 2020 г. при управление на производствените процеси в Клетка 1 на ДИО не са 
възниквали анормални режими на работа и в тази връзка не са предприети мерки за 
предотвратяване и съответно привеждане в преходни или анормални режими на работа 
на депото. 

4. Становища на заинтересуваните юридически лица към датата на
подаване на заявлението 

 

Всички получени становища свързани с реализацията на инвестиционното 
предложение „Преоразмеряване капацитета на Депо за индустриални отпадъци (ДИО), гр. 
Перник, в съответствие с физическите параметри и вида на приеманите отпадъци, без 
изменение на съществуващата инсталация (Клетка 1) и оборудването в депото, 
нормирани в Комплексно разрешително (КР) № 536-Н0-И1-А1/2019“ са положителни. 

Площадката на „Депо за индустриални (опасни и неопасни) отпадъци на “СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД в гр. Перник“ е действаща инсталация с комплексно разрешително (КР) 
№ 536-Н0-И1-А1/2019 г. и Оператор “ДИО ПЕРНИК” ЕООД. Същото е издадено въз основа 
на първоначално проведени обединени процедури по ОВОС  (Приложение № 1 - Решение 
по ОВОС № 06-06/2013 г.). и издаване на първо комплексно разрешително (КР) № 536-
Н0/2016 г., в т.ч. следващи актуализации през 2017 г. и 2019 г. 
(http://registers.moew.government.bg/kr/?lot Number=536 ).  

Преди датата на подаване на заявлението във връзка с процедури по реализация 
на цитираното ИП Операторът е получил  положително становище по глава шест, раздел 
три от ЗООС  от РИОСВ, гр. Перник (Приложение № 1 – писмо на РИОСВ Изх.№: 26-00-
962(9)/09/12.2019 г.) и становище с Указания на МОСВ за издаване на ново комплексно 
разрешително издадено (Приложение № 1 – писмо на МОСВ Изх.№: 26-00-484/18.07.2019 
г.) 

Към датата на подаване на настоящото заявление за издаване на комплексно 
разрешително, освен описаните по-горе становища от заинтересувани юридически или 
физчески лица, други такива не са постъпвали. 
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО, КОЯТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВА ОТ 
КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, ИЗДАВАЩ РАЗРЕШИТЕЛНОТО 

1. Местоположение на площадката, за която се подава заявление за
издаване на комплексно разрешително 

Сателитна снимка, генплан и принципна схема (карта) с местоположение на 
площадката на Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на „СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ” АД (ДИО) са приложени към настоящето Заявление за издаване на 
комплексно разрешително - Приложение № 9 е представена Сателитна снимка с 
посочено отстоянието между ДИО и най-близо разположените жилищни райони на гр. 
Перник; Приложение № 10 – Генерален план на ДИО; Приложение № 8 е представена 
Принципна схема (карта) с местоположение площадката на ДИО. 

Площадката на Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на „СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ” АД, гр. Перник, е разположена в поземлен имот № 55871.513.245 
(Приложение № 4), в долната част на Сухо дере, намиращо се южно и в непосредствена 
близост до територията на едноименния завод /50,0 m от оградата/, западно на 1,5 km от 
квартал Църква и на 1,0 km от Захаринова махала и на 2,5-3,0 km от магистрала Струма и 
от магистралата за Кюстендил. Западно от площадката е разположено хвостохранилище 
''Кудин дол''. 

Обща производствена площ на ДИО е 147 dka. Застроената площ на разрешената 
през 2017 г. Клетка 1 на депото е от насипен тип с площ 15,25 dka, с полезна действителна 
площ 12,02 dka. Клетка 1 е с общ обем 116,93 m3х103, с полезен геометричен обем 101,18 
m3х103, в т.ч. с прогнозен обем за прием на отпадъци - 91,06 m3х103, при 20% обем 
запръстяване - 20,24 m3х103, при 10% обем на слягане - 10,12 m3х103 и обем на 
рекултивация - 15,75 m3х103. 

Местоположение/адрес на площадката: гр. Перник 2304, ул. „Владайско 
въстание“ № 1, поземлен имот с идентификатор № 55871.513.245 (Приложение № 4), 

Географски координати на условния геометричен център на площадката: 42° 
35' 21.98“ N; 23° 5' 23.48" E 

1.1. Наименование, пълен адрес, телефон, факс 

Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” 
АД 

Оператор: “ДИО ПЕРНИК” ЕООД  

ЕИК: 204 390 934 

Адрес за кореспонденция: гр. Перник 2300, ул. „Владайско въстание“ № 1. 

0894751618, 0886854201; mpetrova@dio-pernik.bg  

Мая Петрова – Управител 

Георгиос Бурниотис – Управител 

1.2. Лице за контакти 

Лице за контакти по въпроси, отнасящи се до представената информация:  

Мая Петрова – Управител 

2300 гр. Перник, ул. „Владайско въстание“ №1,  

тел. 0894751618, 0886854201; e-mail: mpetrova@dio-pernik.bg  

1.3. Длъжност на лицето за контакти 

Управител 



Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на Депо за индустриални отпадъци 
– гр.Перник

62 

1.4 Схема на местоположението на всички сгради, съоръжения и дейности на 
площадката. 

Местоположението на всички сгради и дейности на територията са показани на 
извадка от действащ подробен устройствен план (застроително решение или генерален 
план). 

Като приложения са представени следните документи: 

Приложение II: 

Приложение № 4 – Скица на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 
55871.513.245 и Скица с координати на граничните точки на ПИ № 55871.513.245; 

Приложение № 6 – Заповед 1918/11.12.2013 на Кмета на община Перник за 
утвърден ПУП; 

Приложение № 7: 

 Разрешение за строеж № 361/03.09.2014г.
 Заповед за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 57/17.10.2014г
 Разрешение за строеж № 213/27.05.2014 г за Реконструкция на главен

водопроводен клон I (изместване
 Заповед за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 56/17.10.2014 г
 Заповед за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 57/1.10.2015г.
 Разрешение за ползване № СТ-05-1519/30.9.2016
 Разрешение за ползване № СТ-05-1009/23.6.2016
 Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Акт 16);

Приложение № 9  - Сателитна снимка с местоположението на всички сгради на 
ДИО; 

Приложение № 10 – Генерален план на ДИО. 

1.5. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта 
и/или общината 

Инфраструктурата на депото – пътища, водоснабдяване, канализация и 
електрозахранване са свързана с тази на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД в най-близко 
разположените точки за присъединяване.  

За нуждите на целия обект е изграден довеждащ водопровод с диаметър ф90 
ПЕВП. Оразмерителните водни количества за всички сгради са QПБН = 0.7 l/s за питейни 
нужди. Площадковото противопожарно количество е Q ПП мрежа = 10 l/s. Общото 
оразмерително водно количество за обекта по време на пожар е ΣQ= 0.7 + 10 = 10.7 l/s. 
(Приложение № 24 - Водомерни шахти на водопровод за питейни нужди и водопровод за 
технически нужди). 

Противопожарният водопровод е от тръби HDPE Ø90 и Ø110, PN 10. 

Канализацията на площадката е проектирана разделно: за битови и за дъждовни 
отпадъчни води. Изградена е от РVС усилени тръби. 

По отношение на електрозахранването обектът е консуматор III-та категория. 
Общата инсталирана мощност на  обекта е около 175 кВт, а работната мощност е около 
144 кВт. 

Електрозахранването на обекта с напрежение 3х380/220В е от съществуващ 
трафопост на Стомана ТП 1000кВА, 6/0.4/0.23 кв с кабел СВТ 3х150+70 mm2 положен в 
изкоп и изтеглен в ст. тръба 4” при пресичането на пътищата. 

На територията на обекта е изпълнено външно осветление на площадката и депото 
и захранването на таблата за управление на халето ТХ, кантара ТКантар, 
административно битовите сгради, пречиствателната станция ТПреч и таблата за 
управление на три броя помпи ТУП1, ТУП2, ТУП3. Администратинво битовите сгради 
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представляват комплекс от 6 броя фургони с различно предназначение. Фургоните се 
доставят с изпълнени електрически инсталации /осветителна и силова/ и табла фургони 
ТФ. 

Таблата за електронната автовезна, ЛПСОВ, металното хале и помпите са 
доставени с оборудването на същите. За захранването на обектите на депото с 
напрежение 3х380/220В е монтирано едно главно табло ГТ монтирано на офис-сградата. 
Таблото ГТ представлява метален шкаф за открит монтаж на стена с размери 
1200/1000/300 mm с монтирани автомати на входа и изводите С60N1Р, С60N 3P, NS400А, 
NS100A, токови трансформатори ТС-0.5 300/5А, волтметър, превключвател за волтметър 
и електромер за активна енергия 3х380/220В, 300/5А. Таблото ГТ се захранва с кабел СВТ 
3х150 +70 mm2 от таблото ГТНН  на трафопоста 1000 кВА. Таблата фургони 
ТФ1,ТФ2,ТФ3,ТФ4,ТФ5 и ТФ6 се захранват с кабели СВТ 3х6 mm2 от таблото ГТ. Кабелите 
са положени в РVС канали по страните на фургоните. 

Таблото на халето ТХ с мощност 15кВт се захранва с кабел СВТ 5х6 mm2 от таблото 
ГТ. 

Таблото на електронната автовезна ТКантар с мощност 5 кВт се захранва с кабел 
СВТ 5х6 mm2 от таблото ГТ. 

Таблото на ЛПСОВ ТПреч с мощност 41кВт се захранва с кабел СВТ 3х25+16 mm2 
от таблото ГТ. Таблата на помпите с мощности 2кВт, ТУП1 и ТУП3 се захранват с кабели 
СВТ 5х2.5 mm2 от таблото ГТ. Таблото на помпата с мощност45кВт, ТУП2 се захранва с 
кабел СВТ 3х25+16 mm2 от таблото ГТ. Кабелите са изтеглени в стоманени тръби тръби 
при пресичането на пътищата и положени в изкопи 

За външното осветление на площадката при халето, офис-сградата, паркинга за 
коли и площадката за обслужване са изградени улични осветители с мощност 50Вт на 
монтирани на метални стълбчета с височина 5m. За осветлението на депото са изградени 
прожектори с лед лампи с мощност 100Вт монтирани на метални стълбове с височина 5 
m. На един стълб са монтирани по два прожектора. Захранването на осветителните тела
е с кабели  СВТ 3х1.5 mm2 и СВТ 3х4 mm2 от таблото ГТ. Управлението е с фото релета
от таблото ГТ. Кабелите СВТ 3х1.5 mm2 са изтеглени в сърцевината на стълбовете.
Кабелите СВТ 3х4 mm2 са положени в изкоп. Всички кабели са избрани по токово
натоварване и са проверени по допустима загуба на напрежение. Металните стълбове,
таблата ТУП1, ТУП2, ТУП3, ТКантар, ТХ, ТПреч, ГТ и офис-сградата са заземени с по един
кол от поцинковани колове 63/63/6 mm.

При изпълнението на всички електрически инсталации са спазени всички 
нормативни документи, правилници и разпоредби третиращи такъв вид работи. 

За защита на депото от нерегламентиран достъп е изградена по контура на 
площадката ограда с дължина 18 319m и височина 2,0m, състояща се от оградна мрежа, 
и стоманени прътове.  

На входа на приемната зона е изграден портал със стоманена плъзгаща врата с 
ширина 9,60m за пропускане на колите, транспортиращи отпадъка и една единична врата 
за обслужващия персонал с ширина 1,0m.  

За обезопасяване на двата открити ретензионни басеини за инфилтрат е изградена 
обща ограда по външния им контур с дължина 290m с конструкция, аналогична на 
външната ограда. Изградени са две стоманени портални врати за достъп до съоръженията 
при ремонтни и др. дейности с ширина по 3,50m – едната е при входа към 
пречиствателното съоръжение с път и към РБ2 (ширина на пътя 4,0m), а втората е в 
югоизточния ъгъл на РБ1 с посока към пътя край басейна.  

Изграден е сесозащитен пояс от вътрешната страна по цялата дължина на 
оградата с ширина до 3,0m с цел намаляване скоростта на вятъра и предпазване от 
разпрашаване на отпадъците. Лесозащитният пояс обхваща 1 436 бр. широколистни и 
иглолистни дървета и 2 600 бр. храсти. 
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 За обслужване дейностите в депото са изпълнени следните видове пътища: 

 Обслужващи - транспортна връзка между външния съществуващ асфалтов
път и зоната за депониране на отпадъците, която минава през приемната
зона в участъка на електронната везна, съоръжението за почистване на
гуми, ЛПСОВ и металното хале:

 Обслужващ вътрешен път - започва от входния портал и е част от
асфалтовата настилка;

 Междинен път - еднолентов път с настилка трошен камък-връзка до ос
обиколен експлоатационен път;

 Чакълена зона за достъп до ЛПСОВ, ретензионните басеини и
съоръженията до тях

 Експлоатационен път по източния и западния контур на клетките с обща
дължина 1 269m, и с ширина 6,0m.

 За достъп на транспортните коли от експлоатационния път до клетките са
предвидени рампи - настилка от трошен камък /шлака. На този етап е
изпълнена рампата към клетка 1.

Асфалтова площадка в приемната зона е с площ 2 929 m2. В останалите зони е 
предвидено затревяване. Южно от халето има затревена площ с размер 4,58 dka и зелена 
ивица около приемна зона 0,75 dka.  

Обслужващите депото съоръжения и комуникации осигуряват неговата 
експлоатация и управлението на водите. 

1.6. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи 

Площадката на Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на „СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ” АД, гр. Перник е разположена в поземлен имот № 55871.513.245, в долната 
част на Сухо дере, намиращо се южно и в непосредствена близост до територията на 
едноименния завод /50,0 m от оградата/, западно на 1,5 km от квартал Църква и на 1,0 km 
от Захаринова махала и на 2,5-3,0 km от магистрала Струма и от магистралата за 
Кюстендил. Западно от площадката е разположено хвостохранилище ''Кудин дол''. 
Площадката има денивелация от к. 745,0 до к. 770,0. За улавяне на повърхностни води на 
терена на депото  има съществуващи канали със заустване в източна посока: бетонов 
канал над площадката и втори в долната част на депото. Площадката не попада във 
вододайни и др. забранени зони. 

Граници на площадката: 

- север – имот 513.263 на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД;
- изток – път с настилка, част от инфраструктурата на гр. Перник и обслужващ близка

кариера път без настилка;
- юг – имот 222.55;
- запад – имоти: ДГФ, землище на km гр. Перник; 227.13; 510.342; 510.341; 510.340;

510.339; 510.7.

В Приложение № 8 е представена Принципна схема (карта) с местоположение
площадката на ДИО. 

В Приложение № 9 е представена Сателитна снимка с посочено отстоянието 
между ДИО и най-близо разположените жилищни райони на гр. Перник. 

2. Системно управление по околна среда

2.1. Политика на фирмата по околна среда 

От април 2017 г. „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД има разработена и внедрена Интегрирана 
система за управление на качеството и околната среда (СУОС) и политика, която е 
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неизменна част от цялостната визия и стратегия за развитие на ДИО. Ръководството на 
дружеството определя своята политика по качеството и околната среда в съответствие с 
изискванията от стандартите БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015, съобразени 
с изискванията на действащото КР № 536-Н0-И1-А1/2019 г. издадено от МОСВ.  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

- Спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и
намаляване риска за човешкото здраве.

- Интегриране на икономическите, социалните и екологични аспекти при
развитието на дружеството.

- Дълбочинна преработка на влаганите суровини и материали, минимизиране на
отпадъците, рециклиране, замяна на опасни суровини, употреба на
алтернативни горива.

- Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти: емисии в
атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците,
замърсяването на почвите, максимално използване на суровините и
природните ресурси.

- Равнопоставеност на дейностите по опазване на околната среда с тези по
осигуряване на цялостната производствена дейност, като се отчитат
фундаменталното им значение за просперитета на депото.

Постигането на тези цели се основава на принципите на: 

- Оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на
човешкото здраве.

- Предотвратяване на аварии.

- Управление дейността по опазване на околната среда чрез внедрената ИСУ.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

- Определяне стратегии, планове и инициативи за непрекъснато подобряване
работата по опазване на околната среда.

- Интегриране дейността по опазване на околната среда с тези за
предотвратяване на пожари, експлозии и промишлени аварии.

- Ограничаване на отрицателното въздействие на производствената дейност
върху природната среда и подобряване екологичното равновесие в региона.

- Навлизане в пазари с по-високи екологични изисквания.

- Повишаване екологичната култура на работещите на депото.

- Реализация на екологичните проекти и включването им в инвестиционната
програма.

- Извършване на собствен мониторинг по компонентите: въздух, води, отпадъци
и почви.

- Спазване изискванията на издаденото комплексно разрешително за
експлоатация на ДИО  и решението по ОВОС.

- Водене на отчетност на депонираните и образуваните от дейността на ДИО
отпадъци.

- Сключване на договори за преработка или обезвреждане на образуваните
отпадъци с външни организации, притежаващи разрешение за третиране на
отпадъци, съгласно ЗУО.

- Извършване контрол върху ефективността на потреблението на ток и вода на
ДИО.
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- Водене на задължителна документация: процедури, инструкции, авариен план,
протоколи от извършени замервания (контролни и собствени), протоколи от
извършени проверки, направени предписания, водене на отчетната книга за
образувани производствени и/или опасни отпадъци и отчетната книга за
депониране на отпадъци.

Ежегодно приетата Политиката по качество и околна среда  се преглежда за 
актуалност и адекватност и при необходимост се актуализира. 

2.2. Система за управление на околната среда 

„ДИО ПЕРНИК“ ЕООД има разработена и внедрена интегрирана система за 
управление на околната среда СУОС - БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015 и 
съответни процедури по опазване на околната среда, съобразени с изискванията на КР № 
536-Н0-И1-А1/2019 – включващи инструкции, заповеди и програми, които са налични на
площадката на депото. През април 2020 Дружеството премина сертификационен одит по
двата стандарта. Съгласно тях се прилага „Процедура за управление на документите” от
въведената система за управление по околна среда. Съгласно тази процедура
ръководството на Дружеството утвърждава всички документи на системата по качество
преди пускането им в действие, а така също и всички нови или изменени версии на
документите.

2.3. Докладване за управление на околната среда 

Пряко отговорни лица в „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД, гр. Перник, при управлението на 
дейностите по СУОС са двамата Управители на Дружеството. 

В структурата на управление на Дружеството отговорните лица проследяват 
работата на персонала и лицата, отговорни за спазване на всички технологични и 
технически показатели на инсталацията, които са свързани с намаляване влиянието от 
дейността на инсталацията върху околната среда и отговарят за опазването на околната 
среда. Докладването на дейностите, касаещи околната среда и отчитане на програмите и 
мероприятията по ОС, се извършва съгласно утвърдените процедурите по СУОС - БДС 
EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015 и изисквания от КР № 536-Н0-И1-А1/2019. 

Ежегодно внедрената СУОС в ДИО се одитира и изготвя доклад за ефективност на 
прилаганите дейности по ОС и при необходимост се актуализира. 

 По отношение Условията от КР ежегодно Операторът изготвя Годишен доклад по 
околна среда, в който се докладват всички дейности, регламентирани по № 536-Н0-И1-
А1/2019 г. 

В съответствие с изискванията на ЗУО и Условията на КР всяка  година до 10-ти 
март в ИАОС, гр. София, се подават годишните отчети за отпадъци. 

Съгласно Условията от КР ежегодно Операторът изчислява замърсителите и 
техните годишни количества за единица продукт за всяко изпускано вредно вещество от 
инсталациите  по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС, които в срок 
до 31-ви март на съответната година, следваща годината, за която се отнасят 
изчисленията, се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса 
на замърсители (ЕРИПЗ). 

Годишният доклад по околна среда, представляващ изпълнението на дейностите, 
за които е предоставено КР, се изготвя съгласно „Образец на годишен доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, 
издаден от МОСВ и се представя в РИОСВ и БД в срок до 31-ви март на съответната 
година, следваща годината, за която се отнася докладът, на хартиен и електронен 
носител. 

„ДИО ПЕРНИК“ ЕООД предоставя при поискване от компетентните органи всяка 
допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.  

2.4. Добри управленчески практики 
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Управлението по околната среда като част от управлението на дружеството е 
отразено в управленческа и организационно производствена структура на  „ДИО ПЕРНИК“ 
ЕООД. Организационната структура на „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД в аспект управление на 
депото и опазване на околната среда е показана на Фигура 2.4.  

Фиг. 2.4. – Организационна структура 

В дейността си Операторът прилага интегрирана система за управление на 
околната среда (СУОС) - БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015, съобразена с 
изискванията на КР № 536-Н0-И1-А1/2019. 

Отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за 
управление на околната среда (СУОС) са определени с Условие 5 от КР, съобразно с 
изискванията на приложимите заключения за НДНТ, които Операторът е длъжен да 
прилага при експлоатацията на депото. Основните й цели са спазване на всички 
нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото 
здраве. 

Структура и отговорности в ДИО 

Съгласно Условие 5.1. са изготвени всички необходими инструкции за 
експлоатация и поддръжка на депото и направени списъци на персонала и лицата, 
отговорни за изпълнение на условията в КР. 

Пряко отговорни лица в „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД, гр. Перник, при управлението на 
дейностите по СУОС са двамата Управители на Дружеството. 

Обучение в ДИО 

В съответствие с разработената система за управление на качеството в „ДИО 
ПЕРНИК“ ЕООД ежегодно в Дружеството се планират и предвиждат необходимите 
финансови средства за обучение и повишаване квалификацията на персонала. Лицата, 
отговорни за изпълнение на условията, заложени в КР, в края на всяка година определят 
необходимостта от обучение и повишаване квалификацията на служителите, като 
предлагат график за обучението им. Управителите на Дружеството определят и одобряват 
заявката за обучение. 

Обучението е съобразено със задълженията и отговорностите на персонала при 
изпълнение на конкретни дейности по условията на КР и включва: 
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- Запознаване и прилагане на разработените инструкции по СУОС.

- Изисквания за водене на документация, отчетност и спазване на регламентирани
срокове. 

- Запознаване с нормативната уредба, касаеща работата на депото.

- Обучение за работа със специализираната техника на площадката.

- Обучение по безопасност на труда и предприемане на действия при възникване
на аварийна ситуация. 

Веднъж годишно ръководителите на депото правят оценка на обучението. 

Обмен на информация в ДИО 

Във връзка с осъществяване на по-добър обмен на информация в ДИО е изготвен 
списък на отговорните лица (имена, длъжност, местоположение на работното място и 
телефон за контакт). Списъкът е достъпен за всички служители. Поддържат се актуални 
телефони и адреси за обмен на информация. 

Изготвен е и актуален списък по Условие 7.1 и Условие 7.4. от КР на органите и 
лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, 
техните адреси и начини за контакт (в т.ч. и за спешни случаи). 

Документиране в ДИО 

В изпълнение на Условие 5.5. от КР са изготвени списъците, както следва: 

-Осигурен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се към работата на
инсталацията. Същият подлежи на актуализация при промяна на нормативната уредба, 
имаща отношение към работата на инсталацията. 

-Осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от
разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място, както и от 
лицата, отговорни за тяхното изпълнение. 

В изпълнение на Условията от КР се документират и се съхраняват данните от 
наблюдението на показателите; резултатите от оценката на съответствието с 
изискванията на условията на комплексното разрешително, причините за установените 
несъответствия и предприетите/планирани коригиращи действия. 

Инструкциите и прилежащата документация се намират при лицата, отговорни за 
изпълнение на условията за управлението и експлоатацията на ДИО. 

Управление на документи в ДИО 

В изпълнение на Условие 5.5 от КР всички нормативни актове, които касаят 
работата на инсталацията и компонентите на околната среда се следят за промяна, като 
измененията своевременно се отразяват, документират и предоставят на ръководителя 
на депото. По процедурата на въведената СУОС невалидната информация се изземва и 
архивира по съответния ред. През 2020 г. не е извършвана промяна в работата и 
управлението на инсталацията.  

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на 
разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции и 
документи се съхраняват в администрацията на ДИО и са на разположение на 
компетентните органи. 

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия в ДИО 

Съгласно Условията на КР са изготвени и се прилагат: 

- Писмена инструкция съгласно Условие 5.2. от КР за мониторинг на техническите
и емисионни показатели. 
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- Писмена инструкция по Условие 5.3. от КР за периодична оценка на
съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените 
в разрешителното. 

- Писмена инструкция по Условие 5.4. от КР за установяване на причините за
допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации в ДИО 

При експлоатацията на ДИО се прилага инструкция за аварийно планиране и 
действия при аварии. През 2017г. е разработен Авариен план за действие при бедствия, 
аварии и катастрофи на обект: „Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци (ДИО) 
на “Стомана Индъстри” АД, гр. Перник“. Персоналът на депото е запознат детайлно с 
Аварийния план, който се съхранява в писмен вид на площадката на депото и е на 
разположение на персонала в случай на аварийни ситуации. Списъкът на персонала, 
отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Авариен план за действие при 
бедствия, аварии и катастрофи, техните телефонни номера и адреси, се актуализира 
ежегодно.  

На площадката са осигурени средства за лична защита на персонала. През 2020 г. 
са правени редовни проверки на средствата за лична защита и не са установени причини, 
поради които да не могат да изпълняват защитните си функции. Поддържат се в 
изправност всички пожарогасителни средства. Периодично (веднъж месечно) се 
проверява изправността и годността на пожарогасителите и при необходимост 
своевременно се зареждат. 

През 2020 г. не е имало аварии на технологичното оборудване, както и аварийни 
ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората. 

Записи в ДИО 

Записите, изискващи се по Условие 5.2. от КР, се водят редовно и са на 
разположение на заинтересованите лица. 

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от 
оценка на тяхното съответствие с изискванията на условията в КР и коригиращите 
действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния 
орган. 

Съгласно изготвените инструкции и процедури данните от мониторинга се 
документират под формата на доклади, като към тях се прилагат протоколи от 
измерванията. 

Докладване в ДИО 

Съгласно Условията от КР ежегодно Операторът изготвя Годишен доклад по 
околна среда, в който се докладват всички дейности, регламентирани по № 536-Н0-И1-
А1/2019г. 

След издаване на новото КР за ДИО в ГДОС ще се докладва необходимата 
актуализирана информация свързана с околната среда. 

3. Използване на най-добри налични техники

Настоящата точка е разработена в съответствие с изискването на чл. 119 ал. 2 от 
Раздел II на ЗООС за реда и начина за определяне на най-добрите налични техники, 
чл.117, ал.2 от ЗООС, Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни и Методиката за определяне на най-добрите налични техники (утвърдена 
със Заповед № РД 925/13.12.2012 година на министъра на околната среда и водите). 

Дружеството е завършило първоначална процедура по ОВОС с решение и има 
първоначална оценка потвърждаваща прилагането на най-добрите налични техники 
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(НДНТ), в съответствие с чл. 99а от ЗООС - Решение по ОВОС № 06-06/2013 г. 
(Приложение № 2), издадено от директора на РИОСВ. 

Първоначалната оценка за прилагането на НДНТ съгласно чл. 99а, ал. 1 от ЗООС 
за „Изграждането на депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) в 
индустриалната зона на гр. Перник“ е потвърдено от ИАОС, което е отразено в 
издаденото от РИОСВ Решение по ОВОС № 06-06/2013г. Съгласно Решението по ОВОС 
операторът е подал в ИАОС заявление за издаване на първо комплексно разрешително, 
като информацията в него съответства на технологията, стойностите и показателите за 
НДНТ, както са описани в представената и одобрена от ИАОС оценка по чл. 99а, ал. 1 от 
ЗООС.  

Към момента на подаване на настоящето заявление Площадката на „Депо за 
индустриални (опасни и неопасни) отпадъци на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД в гр. Перник“ 
е действаща инсталация с комплексно разрешително (КР) № 536-Н0-И1-А1/2019 г. Същото 
е издадено въз основа на първоначално проведени обединени процедури по ОВОС  
(Приложение № 1 - Решение по ОВОС № 06-06/2013 г.). и издаване на първо комплексно 
разрешително (КР) № 536-Н0/2016 г., в т.ч. следващи актуализации през 2017 г. и 2019 г. 
(http://registers.moew.government.bg/kr/?lot Number=536).  

Заявлението за издаване на ново комплексно разрешително се подава във връзка 
с реализиране  на ИП „Преоразмеряване капацитета на Депо за индустриални 
отпадъци (ДИО), гр. Перник, в съответствие с физическите параметри и вида на 
приеманите отпадъци, без изменение на съществуващата инсталация (Клетка 1) и 
оборудването в депото, нормирани в Комплексно разрешително (КР) № 536-Н0-И1-
А1/2019“.  

Тъй като планираното увеличение на денонощния капацитет на депото в ИП само 
по себе си надхвърля ограничителния праг по т.5.4 от Приложение №4 от ЗООС (10 тона 
на денонощие), то планираните с ИП промени в тяхната цялост отговарят на 
определението за „съществена промяна” по смисъла на §1, т. 41 от Допълнителните 
разпоредби на ЗООС и тяхното разрешаване е съобразено с изискванията на чл.117, ал. 
2 от ЗООС за издаването на ново разрешително, което е свързано с разработването на 
настоящето заявление за издаване на КР. 

Заявлението за издаване на комплексно разрешително съдържа информация и е 
разработено изцяло в съответствие с изискванията на Директивата за КПКЗ (2010/75/ЕС), 
Закона за опазване на околната среда, чл. 117, ал. 2 (обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. 
изм. и доп. ДВ. бр.81 от 15.10.2019г.), Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни (Приета с ПМС № 238 от 2.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 
9.10.2009 г., попр., бр. 97 от 8.12.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23.08.2019г.), Методиката 
за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително (утвърдена със 
Заповед № РД-86/04.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите), Методика за 
определяне на НДНТ, Становище на РИОСВ, гр. Перник ,по глава шест, раздел три от 
ЗООС (Приложение № 1 – писмо на РИОСВ Изх.№: 26-00-962(9)/09/12.2019 г.) и Указания 
на МОСВ за издаване на ново комплексно разрешително издадено (Приложение № 1 – 
писмо на МОСВ Изх.№: 26-00-484/18.07.2019 г.). 

Във връзка с гореописаното правим следните уточнения: 

 На няколко места в настоящото заявление, включително част от
приложенията към него, депото е разгледано в неговата цялост (поради
технологична обвързаност), но със заявлението се кандидатства за
експлоатация единствено на Клетка 1 (има Акт 16 за ползване, работен
проект и екзекутивна документация, разрешително за строеж и разрешение
за ползване (виж Приложение № 7), в която се депонират само опасни
отпадъци;

 Стойностите и показателите за НДНТ в настоящето заявление
препотвърждават одобрената първоначална оценка за прилагане на НДНТ
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в ДИО по чл. 99а от ЗООС и от ДОВОС, тъй като с настоящото заявление се 
кандидатства за експлоатация единствено на Клетка 1 за опасни отпадъци; 

 В оценката по чл. 99а от ЗООС и ДОВОС са разгледани алтернативи за
реализиране на инвестиционното предложение. В настоящото заявление не
са раглеждани алтернативи, а са представени крайните решения при
експлоатацията на депото, които съответстват на цялата документация по
изграждането и въвеждането в експлоатация на депото.

3.1. Използване на НДНТ при изграждане на нови инсталации 

Предвидената техника е категоризирана съгласно изискванията на Методика за 
определяне на НДНТ, утвърдена със Заповед № РД-925/13.12.2012 г. Категоризирането е 
представено в следващата таблица. 

Класификация на предложената 
техника 

Отметка 
Точка от методиката, 
която следва да се 

попълни 
Предложена е най-нова техника 

по смисъла на чл. 123а, ал. 5 от ЗООС  т. 3.1.1 

Предложена е техника, идентична 
с тази, описана в приложимите 
заключения за НДНТ (независимо дали 
са приети с решение на ЕК или не), 
включително с описаните нейни 
параметри (консумация, емисии, 
отпадъци и т.н.) и техните стойности 

 т. 3.1.1 

Предложена е техника, различна 
от тази, описана в приложимите 
заключения за НДНТ (вкл. Решения на 
ЕК, ако има такива, влезли в сила) за 
разглежданата дейност. 

 т. 3.1.2 

Предложена е техника, различна 
от тази, описана в приложимите 
заключения за НДНТ (вкл. Решения на 
ЕК, ако има такива, влезли в сила) за 
разглежданата дейност тъй като 
заключенията за НДНТ (вкл. Решения на 
ЕК, ако има такива, влезли в сила) за 
конкретната дейност/инсталация не 
разглеждат всички потенциални 
въздействия върху околната среда от 
дейността или не описват всички 
прилагани в инсталацията процеси или 
не са налични приложими заключения за 
НДНТ. 

 т. 3.1.3 

Прилаганите мерки за предотвратяване на замърсяването в съответствие с 
изискванията на Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ) на 
основание параграф 3 от заключителните разпоредби на Наредбата за условията и реда 
за издаване на комплексни разрешителни, утвърдена със Заповед № РД 925/13.12.2012 
година на Министъра на околната среда и водите и актуализирана Методика за попълване 
на заявление за издаване на комплексно разрешително по отношение на раздел II, точка 
3 „Използване на най-добри налични техники“ се извършва след сравнение на 
съществуващи и прилагани в промишлен мащаб техники за осъществяване на 
съответната дейност. Към момента на подаване на настоящото заявление няма Решение 
на Европейската комисия за формулиране на заключения за НДНТ, съгласно Директива 
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно третирането на отпадъци. 
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Най-добрите налични техники по отношение на депонирането се свеждат до 
изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията 
за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80, от дата 13.9.2013 г., в сила 
от 13.09.2013 г.,. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.), която транспонира Директива 
1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци в националното законодателство. 
Изискванията, на които трябва да отговаря площадката за депониране се определят 
съгласно Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.  

Сравнителен документ от Европейската комисия за депониране на опасни и 
неопасни отпадъци няма. 

По отношение на НДНТ за третиране на опасните и неопасни отпадъци се 
използват и следните референтни документи на Европейската комисия: 

 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
Techniques on Emissions from Storage July 2006;

 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems
in the Chemical Sector February 2003;

 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
Techniques for the Waste Treatments Industries August 2006.

При определянето на най-добри налични техники се набляга на техниките за
предотвратяване на замърсяването, и в частност на третирането на отпадъците на края 
на поточната линия. Директива 2010/75/ЕС изисква определянето на най-добри налични 
техники, по отношение на цена и предимства и по отношение на принципите за предпазни 
мерки и защита, като:  

 използване на ниско отпадъчни технологии;

 използване на по-малко опасни вещества;

 понататъшно възстановяване и рециклиране на веществата, които са генерирани
или използвани в процесите и на отпадъците включително, където е възможно;

 сравнителни процеси, апаратура или методи за действие, които са изпитани с успех
в промишлен мащаб;

 технологични подобрения и промени в научните познания и разбиране;

 природата, въздействие и обем на конкретните емисии;

 определяне на време за нови или съществуващи дейности;

 времето необходимо за въвеждане на най-добри налични техники;

 консумацията и вида на суровините (включително водата), използвани в процесите
и тяхната енергийна ефективност;

 нуждата от защита или намаляване до минимум цялостното въздействие на
емисиите върху околната среда и рисковете за нея;

 нуждата от предотвратяване на инциденти и минимизиране на последствията за
околната среда и

 информацията, публикувана от Комисията на европейската общност, съгласувана
с промените в информацията между членовете и индустрията, касаещи ги най-
добрите налични техники, свързания с тях мониторинг и развитието в тях, или от
международни организации.
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3.1.1. Ако се прилага техника идентична с описана в приложимите 
Заключения за НДНТ (независимо дали са приети с решение на ЕК или не), 
включително с нейните параметри (консумация, емисии, отпадъци и др.) и 
техните стойности, или най-нова техника, по смисъла на чл. 123а, ал. 5 ЗООС. 

Операторът представя кратка технологична информация за тази алтернатива (вкл. 
технологична блок-схема) и изчерпателна информация за всяко: 

 технологично съоръжение, което е – източник на емисии, вкл. отпадъци характерни
за производството и/или консумира вода, топло/електроенергия, химични
вещества/смеси;

 пречиствателно съоръжение/ техника за намаляване на емисиите – към кое от
горните технологични съоръжения е предвидено/монтирано;

информацията е представена по-долу.

При изготвяне на предпроектните проучвания и оценката на въздействие върху
околната среда са разгледани следните алтернативи: 

 Алтернативи по отношение на технологията за изграждане на депото – не са
разглеждани алтернативи.

Най-добрите налични техники по отношение на депонирането се свеждат до
изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията 
за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Изискванията, на които трябва да отговаря 
площадката за депониране, се определят съгласно Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за 
изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 
третиране на отпадъци. 

В настоящата оценката за прилагане на НДНТ се препотвърждават разглежданите 
алтернаативив първоначалната оценка по чл. 99а от ЗООС и ДОВОС и са разгледани 
следните алтернативи: 

 Алтернативи за транспортитане на отпадъците до депото;

 Алтернативи за намаляване на запрашаването по време на разтоварване на
отпадъците на депото;

 Алтернативи, свързани с предварителното третиране на отпадъци;

 Алтернативи, свързани с пречистване на инфилтрата;

 Алтернативи по местоположение, разполагане на съоръженията и технология.

В настоящото заявление не са раглеждани алтернативи, а са представени крайните
решения при експлоатацията на депото, които съответстват на цялостната документация 
по изграждане и въвеждане в експлоатация на депото, а именно: 

 Транспортиране на отпадъците до депото

Основното изискване за транспортиране на отпадъците е да се сведе до минимум
запрашаването както при транспортирането, така и при разтоварването на превозваните 
материали. 

Съгласно НДНТ и представената информация за експлоатация на ДИО, както и в 
първоначалната процедурата по ОВОС, са възможни следните алтернативи за 
транспортиране на отпадъците: 

 Транспортиране чрез самосвали - Самосвалите представляват камиони/вагони с
яма, преобръщаща се странично, задвижваща се от пневматичен плъзгач. При
последващо разтоварване материалите преминават през улей;

 Транспортиране чрез закрити вагони/камиони с гравитационно разтоварване - Тези
вагони/камиони представляват разположени един до друг бункери, в които се
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транспортират отпадъците в насипно състояние, а последващото разтоварване се 
извършва с помощта на тежест (Разтоварването е странично и се постига чрез 
тежестта на дозиращи отвори). Кошът на вагона разполага с подвижни странични 
стени и две неподвижни челни. Вагонът е закрит. Страничните стени представляват 
капаци, които се задвижват механично в момента на разтоварване.; 

 Транспортиране чрез отворени вагони/камиони със странично разтоварване - При
тази алтернатива отпадъците се разполагат в наредени един до друг бункери. Този
тип вагони са предназначени за превоз на отпадъци в насипно състояние,
неизискващи зашита от атмосферно влияние или невлияещи негативно върху
атмосферата. Кошът на вагона е изграден от една неподвижна и една подвижна
странична стена и две неподвижни челни стени. Съответно при разтоварване се
задвижва механизъм, при който подвижната стена се отваря и отпадъците се
изсипват странично. Отворените камиони/вагони със странично разтоварване не са
особено подходящи за транспортиране на отпадъци в прахообразно състояние, тъй
като при наличието на горен отвор е възможно запрашаване на атмосферния
въздух от фини прахови частици. По време на разтоварване също е възможно да
се имитира прах.

По време на експлоатацията на депото се реализира алтернатива 1, като
транспортът се осъществява само с камиони, без никакви вагони. В редки случаи 
може да се използват камиони с долно изсипване. 

 Намаляване на запрашаването по време на разтоварване на отпадъците на
депото

По време на експлоатацията на депото се извършва следното:

 При пръскане на вода с варовик, при което се постига трайно свързване на
праховите частици помежду им и така ефективно се предотвратява запрашаването.
Тази добавка е подходяща за постигане на моментален ефект, без да се налага
изчакване на втвърдяване на частиците, преди депонирането им;

 Пръскане с вода под налягане - При този метод се използва въздух под постоянно
налягане от 2 бара и вода под променливо налягане между 0,5-1,5 бара. Образува
се фина водна мъгла. Размерът на водните капки е m/у 1 и 10 mm. На практика при
този метод се използва 1 литър вода за третирането на 1 тон материал.

 Предварителното третиране на отпадъци

Процесите на предварително третиране на опасните отпадъци се извършват с цел
намаляване или премахване на опасните вещества от отпадъците и последващо 
минимално въздействие върху околната среда. 

Според Ръководството за предварително третиране преди депониране на 
отпадъци в България, съществуват 40 метода за предварително третиране на отпадъците 
с цел намаляване на техния обем или премахване на съдържащите се в тях опасни 
вещества. 

Най-подходящият метод за предварително третиране на опасните и неопасни 
прахообразни отпадъци, които ще се депонират на ДИО не е заложен в нито един ВАТ, 
Приложение 4 на ЗООС или Ръководството за предварително третиране преди 
депониране на отпадъци в България. Той се състои в смесване на отпадъците със 
стабилизиращи агенти в механичен миксер. Реагентите са портланд цимент, гасена вар 
или пуцолан. Операциите по предварително третиране са овлажняване и разделяне, ще 
се извършват в металното хале. (Приложение № 11 – Ситуация на метално хале за 
временно съхранение и предварителна обработка на отпадъци преди депониране). 

Отпадъците, които ще се депонират на ДИО, ще бъдат предварително третирани 
от техните притежатели или от други фирми и ще постъпват на депо вече третирани. Тук 
обаче при необходимост ще бъдат прилагани 3 метода за стабилизиране на отпадъците и 
то с цел предотвратяване на запращаването, в случай че постъпват сухи прахообразни 
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отпадъци. Стабилизирането ще се извършва в металното хале. Първият метод е смесване 
на праховите отпадъци с варовик, бяла шлака или цимент. Вторият метод е смесване на 
прахови отпадъци с магнезиев хлорид. Третият метод е брикетиране. 

 Пречистване на инфилтрата

По време на експлоатация на ДИО, за пречистване на инфилтрата се използва
изградена ЛПСОВ, пречистваща отпадъчните води чрез процеса на обратна осмоза.  

 Местоположение, разполагане на съоръженията и технология

В ДОВОС са обсъждани 6 площадки, като предварителните анализи и оценки по
отношение влияние върху околната среда, здравето на хората и устойчивото развитие 
дават предпочитания на Площадка № 1, която е собственост на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 
АД, намира се в непосредствена близост откъм южната страна на производствената 
площадка на дружеството. Определената за разполагане на ДИО площадка 1 се намира в 
имот № 55871.513.245 с обща площ 173,405 dka с трайно предназначение на територията 
урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. 
Площадката е разположена в долната част на Сухо дере, намиращо се южно и в 
непосредствена близост до територията на едноименния завод /50,0 м от оградата/, 
западно на 1,5 km от квартал Църква и на 1,0 km от Захаринова махала и на 2,5-3,0 km от 
магистрала Струма и от магистралата за Кюстендил (Приложение № 8). Западно от нея 
е разположено хвостохранилище ''Кудин дол''. Площадката има денивелация от к. 745,0 
до к. 770,0. За улавяне на повърхностни води на терена на депотоима съществуващи 
канали със заустване в източна посока: бетонов канал над площадката и втори в долната 
част на депото. Площадката не попада във вододайни и др. забранени зони. 

3.1.1.1 Кратка технологична информация (вкл. технологична блок-схема) 

Инфраструктурата на депото – пътища, водоснабдяване, канализация и 
електрозахранване е свързана към тази на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД или най-близко 
разположените точки за присъединяване. За нуждите на целия обект изграден довеждащ 
водопровод с диаметър ф90 ПЕВП. Оразмерителните водни количества за всички сгради 
са QПБН = 0.7 l/s за питейни нужди. Площадковото противопожарно количество е Q ПП 
мрежа = 10 l/s. Общото оразмерително водно количество за обекта по време на пожар е 
ΣQ= 0.7 + 10 = 10.7 l/s. Противопожарния водопровод е от тръби HDPE Ø90 и Ø110, PN 10. 

(Приложение № 24  - Водомерни шахти на водопровод за питейни нужди и 
водопровод за технически нужди). 

Канализацията на площадката е проектирана разделно: за битови и за дъждовни 
отпадъчни води. Изградена е от РVС усилени тръби. 

По отношение на електрозахранването обектът е консуматор III-та категория. 
Общата инсталирана мощност на  обекта е около 175 кВт, а работната мощност е около 
144 кВт. 

Електрозахранването на обекта с напрежение 3х380/220В е от съществуващ 
трафопост на Стомана ТП 1000кВА, 6/0.4/0.23кв с кабел СВТ 3х150+70 mm2 положен в 
изкоп и изтеглен в ст. тръба 4” при пресичането на пътищата. 

На територията на обекта е изпълнено външно осветление на площадката и депото 
и захранването на таблата за управление на халето ТХ, кантара ТКантар, 
административно битовите сгради, пречиствателната станция ТПреч и таблата за 
управление на три броя помпи ТУП1,ТУП2, ТУП3. Администратинво битовите сгради 
представляват комплекс от 6 броя фургони с различно предназначение. Фургоните се 
доставят с изпълнени електрически инсталации /осветителна и силова/ и табла фургони 
ТФ. 

Таблата за електронната автовезна, ЛПСОВ, металното хале и помпите са 
доставени с оборудването на същите. За захранването на обектите на депото с 
напрежение 3х380/220В е монтирано едно главно табло ГТ монтирано на офис-сградата. 
Таблото ГТ представлява метален шкаф за открит монтаж на стена с размери 
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1200/1000/300 mm с монтирани автомати на входа и изводите С60N1Р, С60N 3P, NS400А, 
NS100A, токови трансформатори ТС-0.5 300/5А, волтметър, превключвател за волтметър 
и електромер за активна енергия 3х380/220В, 300/5А. Таблото ГТ се захранва с кабел СВТ 
3х150 +70 mm2 от таблото ГТНН  на трафопоста 1000 кВА. Таблата фургони 
ТФ1,ТФ2,ТФ3,ТФ4,ТФ5 и ТФ6 се захранват с кабели СВТ 3х6 mm2 от таблото ГТ. Кабелите 
са положени в РVС канали по страните на фургоните. 

Таблото на халето ТХ с мощност 15кВт се захранва с кабел СВТ 5х6 mm2 от таблото 
ГТ. 

Таблото на електронната автовезна ТКантар с мощност 5 кВт се захранва с кабел 
СВТ 5х6 mm2 от таблото ГТ. 

Таблото на ЛПСОВ ТПреч с мощност 41кВт се захранва с кабел СВТ 3х25+16 mm2 
от таблото ГТ. Таблата на помпите с мощности 2кВт, ТУП1 и ТУП3 се захранват с кабели 
СВТ 5х2.5 mm2 от таблото ГТ. Таблото на помпата с мощност45кВт, ТУП2 се захранва с 
кабел СВТ 3х25+16 mm2 от таблото ГТ. Кабелите са изтеглени в стоманени тръби тръби 
при пресичането на пътищата и положени в изкопи. 

За външното осветление на площадката при халето, офис-сградата, паркинга за 
коли и площадката за обслужване са изградени улични осветители с мощност 50Вт на 
монтирани на метални стълбчета с височина 5m. За осветлението на депото са изградени 
прожектори с лед лампи с мощност 100Вт монтирани на метални стълбове с височина 5 
m. На един стълб са монтирани по два прожектора. Захранването на осветителните тела
е с кабели  СВТ 3х1.5 mm2 и СВТ 3х4 mm2 от таблото ГТ. Управлението е с фото релета
от таблото ГТ. Кабелите СВТ 3х1.5 mm2 са изтеглени в сърцевината на стълбовете.
Кабелите СВТ 3х4 mm2 са положени в изкоп. Всички кабели са избрани по токово
натоварване и са проверени по допустима загуба на напрежение. Металните стълбове,
таблата ТУП1, ТУП2, ТУП3, ТКантар, ТХ, ТПреч, ГТ и офис-сградата са заземени с по един
кол от поцинковани колове 63/63/6 mm.

При изпълнението на всички електрически инсталации са спазени всички 
нормативни документи, правилници и разпоредби третиращи такъв вид работи. 

За защита на депото от нерегламентиран достъп е изградена по контура на 
площадката ограда с дължина 18 319m и височина 2,0m, състояща се от оградна мрежа, 
и стоманени прътове.  

На входа на приемната зона е изграден портал със стоманена плъзгаща врата с 
ширина 9,60m за пропускане на колите, транспортиращи отпадъка и една единична врата 
за обслужващия персонал с ширина 1,0m.  

За обезопасяване на двата открити ретензионни басеини за инфилтрат е изградена 
обща ограда по външния им контур с дължина 290m с конструкция, аналогична на 
външната ограда. Изградени са две стоманени портални врати за достъп до съоръженията 
при ремонтни и др. дейности с ширина по 3,50m – едната е при входа към 
пречиствателното съоръжение с път и към РБ2 (ширина на пътя 4,0m), а втората е в 
югоизточния ъгъл на РБ1 с посока към пътя край басейна.  

Изграден е сесозащитен пояс от вътрешната страна по цялата дължина на 
оградата с ширина до 3,0 m с цел намаляване скоростта на вятъра и предпазване от 
разпрашаване на отпадъците. Лесозащитният пояс обхваща 1 436 бр. широколистни и 
иглолистни дървета и 2 600 бр. храсти. 

 За обслужване дейностите в депото са изпълнени следните видове пътища: 

 Обслужващи - транспортна връзка между външния съществуващ асфалтов
път и зоната за депониране на отпадъците, която минава през приемната
зона в участъка на електронната везна, съоръжението за почистване на
гуми, ЛПСОВ и металното хале:
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 Обслужващ вътрешен път - започва от входния портал и е част от
асфалтовата настилка;

 Междинен път - еднолентов път с настилка трошен камък-връзка до ос
обиколен експлоатационен път;

 Чакълена зона за достъп до ЛПСОВ, ретензионните басеини и
съоръженията до тях

 Експлоатационен път по източния и западния контур на клетките с обща
дължина 1 269 m и с ширина 6,0 m.

 За достъп на транспортните коли от експлоатационния път до клетките са
предвидени рампи - настилка от трошен камък /шлака. На този етап е
изпълнена рампата към клетка 1.

Асфалтова площадка в приемната зона e с площ 2 929 m2. В останалите зони е 
предвидено затревяване. Южно от халето има затревена площ с размер 4,58 dka и зелена 
ивица около приемна зона 0,75 dka.  

Обслужващите депото съоръжения и комуникации осигуряват неговата 
експлоатация и управлението на водите 

Общата площ на площадката на депото е 147,0 dka (173,405 dka – площ на имота), 
от която застроената площ на клетките е 104,92 dka, приемна зона – 21,46 dka и зелени 
площи и канавки – 20,62 dka. Съгласно инвестиционната програма на собственика на 
депото, депото в неговата цялост ще се строи поетапно, като в първи етап е изградена 
Клетка 1. 

 Изградената част от депо през първи етап обхваща Клетка 1 с площ 15,25 dka, с
полезна действителна площ 12,02 dka. Клетка 1 е с общ обем 116,93 m3х103, с
полезен геометричен обем 101,18 m3х103, в т.ч. с прогнозен обем за прием на
отпадъци - 91,06 m3х103, при 20% обем запръстяване - 20,24 m3х103, при 10% обем
на слягане - 10,12 m3х103 и обем на рекултивация - 15,75 m3х103;

Втори етап – клетка 2 и рекултивация на клетка 1;

 Следващи етапи – застрояване на източния експлоатационен път и поетапно на
останалите клетки.
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Фигура 3.1.1-1  Генплан на ДИО 
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Таблица 3.1.1-1 Основни параметри на ДИО 

№ Наименование Мярка 
Етап 1 (Клетка 

№ 1) 
1. Обща площ dka - 
2. Застроена площ клетки “ 15,25
3. Полезна площ “ 11,73/12,02
4. Обем на депото m3 х103 116,93
5. Обем на рекултив. m3 х103 15,75
6. Полезен обем m3 х103 101,18
7. Обем запръст.- 20% m3 х103 20,24
8. Обем слягане – 10% m3 х103 10,12
9. Обем отпадъци m3 х103 91,06
10. Количество отпадъци tx103 160
10.1 Коефициент на плътност 

(на отпадъците) -   
t/ m3 

1,76 

11. Време за запълване год 3
12. Брой клетки бр. 1
13. Конструкция на клетките Насипни 
14. Количество отпадъци tx103 160 (*)

По кадастралния план на територията на гр. Перник в северната част на 
площадката се намира трасето на главен магистрален водопровод Ø1200 mm за 
водоснабдяването на града, което не подлежи на изменение. В тази връзка, за 
осигуряване на необходимия сервитут (в работния проект 10,0m, а по норми – 6,0m) на 
съществуващото съоръжение, площадката е разделена на две основни зони: 

 Долна – в която се намира приемната зона, с разположени в нея функционални
зони 1, 3 и 4 и част 2 от техническата инфраструктура;

 Горна – основна зона за третиране на отпадъците.

Техническата инфраструктура вътре в депото е съобразена с наличния
магистрален водопровод, като трасе и ниво на тръбите по друг проект за реконструкция 
на последния.  

В Приложение № 7 са представени Разрешение за строеж № 213/27.05.2014 г. за 
обект „Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“ и Заповед за 
допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 56/17.10.2014 г. и Заповед за допълване по чл. 154, 
ал. 5 от ЗУТ № 57/1.10.2015 към разрешение за строеж № 213/27.05.2014 г. за обект 
„Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“, както и Разрешение за 
строеж № 361/3.9.2014 за обект „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник – етапно строителство“ и Заповед за допълване 
по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 57/17.10.2014 към разрешение за строеж № 361/3.9.2014. В 
същото Приложение № 7 са представени Разрешение за ползване № СТ-05-
1009/23.6.2016 за обект „Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“ и 
Разрешение за ползване № СТ-05-1519/30.9.2016 за обект Депо за индустриални 
отпадъци (опасни и неопасни) на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник – етапно 
строителство“, заедно с Протокол за установяване на годността за ползване на строежа 
(Акт 16). 

Мерки за защита на водопровода. Предвиден е сервитут около водопровода. 
Възможно е негативно въздействие при аварийни ситуации. Не се очаква негативно 
въздействие при нормална експлоатация. За избягване на негативно въздействие при 
аварийни ситуации, разкъсване на изолационни слой, просмукване на инфилтрат и т.н., и 
съгласно изискванията на ВиК Перник е направена подмяна на водопровода в най-ниската 
част на терена, където е най-уязвим при протичане на депото, и изграждане на защита 
около него - проходим стоманобетонов колектор, изграден като монолитно-сглобяема 
конструкция. Като монолитна конструкция се изпълняват дъното и стените на колектора.  
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Колекторът е дълъг 33,0 m и е предвиде в най-ниската част на депото. През този колектор 
преминава новоизграденият стоманен водопровод, който е дълъг 176 m. Новата част от 
водопровода е изпълнена от стоманени тръби Ø1220/10 mm за PN 0.1 MPa, за питейно 
водоснабдяване по стандарт ЕN10255:2005+A1, L235. Стоманените тръби са избрани 
поради добрите им механични качества. Те запазват своята цялост дори и при пълна 
деформация. Това е едно от най-големите предимства, предвид земетръсната зона, в 
която се намира района – VІІІ степен и станалото земетресение през май 2012 г. от 6-та 
степен по Рихтер. (Приложение № 6 – Заповед 1918/11.12.2013 на Кмета на община 
Перник за утвърден ПУП). Изпълнените превантивни мерки осигуряват защита на 
водопровода от неочаквани негативни въздействия. 

Изготвен е предварителен план за насипване на отпадъка по клетки, нива на 
запълване и участъци на насипване и периодически се актуализира в последната му част. 
В депото е предвидено да се третират индустриални отпадъци, опасни и неопасни в 
твърдо състояние – шлаки, пелети, строителни, прахове и др. Клетките са разделени само 
за опасни и само за неопасни отпадъци, като в рамките на дадена клетка същите се 
депонират в твърдо и прахообразно състояние. Прахообразните отпадъци имат много 
ниски физикомеханични показатели – не поддържат откос и това изисква, на отделните 
нива /хоризонти/ на насипване да се изграждат ограждащи диги.  

Предвидени са четири работни хоризонти с височина 2,0 m между две берми през 
8,0m, с ширина 5,0m и външен откос 1:3. Хоризонтите са оформени с временни диги, 
насипът на които има ролята на опорен и затежняващ слой, който подобрява стабилитета 
на временния откос. Дигите се изпълняват от уплътнени почвени материали (допускат се 
и шлаки) до достигане на показатели - ρd=18,0 – 19,0 KN/m3, ъгъл на вътрешно триене – 
18° и С=26 KN/m2. Дигите имат височина 2,0 m, корона - В=2,0 m, откоси – външен 1:3 и 
вътрешен 1:2. При диги от почвени материали шлаките се депонират непосредствено до 
тях, за да отвеждат валежните води до площния дренаж по откосите и дъното. 

Описаните по-горе диги за послойното полагане на несвързаните отпадъци се 
изграждат по контура на външните откоси и временните откоси между клетките. За тяхното 
изграждане са необходими общо около 373 500,0 m3 насипни материали. Тези диги по 
външните откоси ще заместят минералния запечатващ слой глина при крайната 
рекултивация и временната рекултивация по вътрешните откоси. Като се приспаднат от 
общото количество тези обеми и наличните на депо земни маси са необходими насипни 
материали в размер на 242 440,0 m3. Тези количества за дигите могат да бъдат осигурени 
от отпадъчните шлаки и др. свързани отпадъци, които влизат в депото, с което не се 
намалява обема за депониране на отпадъците. 

Повърхността на отпадъците на отделните хоризонти има наклон към задната част 
на клетките /посока на юг/ с цел валежните води да отиват към площния дренаж и да не 
се стичат по външния откос към следващата клетка и към незастроените терени. Дигите 
от шлака имат допълнителни филтриращи функции.  

В края на периода на запълването на даден насипен хоризонт се подготвя дигата 
на следващия работен хоризонт. За увеличаване стабилитета на временните откоси на 
тялото на отпадъците, насипването на всеки нов хоризонт започва от опорните диги, като 
до тях се депонират предимно шлаки, а праховите фракции се полагат във вътрешността 
на клетката. Дигите от земни материали по временния откос заместват и временната 
рекултивация на откоса. 

В последната клетка 9 опорните диги се насипват с почвени материали и остават 
като част от бъдещата рекултивация на клетката.  

Съгласно изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Гл.втора, Раз.I,  чл.10, ал.1 и 2 
''....участъците и клетките се класифицират съгл.ал.1, като отделни подобекти и за 
депониране на различни видове отпадъци'' в площадката на депото са обособени два 
независими участъка /подобекти/: 



Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на Депо за индустриални отпадъци 
– гр.Перник

81 

 участък 1 /подобект 1/ за опасни отпадъци, който заема горната част на
площадката и включва 7 клетки;

 участък 2 /подобект 2/ за неопасни отпадъци, който е разположен в ниската
част на площадката, непосредствено над приемната зона и над трасето на
съществуващия магистрален водопровод и включва 2 клетки. Участък 2 няма
да се изгражда в етап 1 на стоителството, а в следващите етапи съобразно
нуждите на експлоатацията на депото.

Приетата конфигурация за разполагане на двата вида отпадъци е съобразена с 
условията за по-добър стабилитет на тялото и откосите на отпадъците. Ниската зона на 
площадката се заема от участък 2 /подобект 2/ с неопасните отпадъци, пред вид на това 
че, преобладаващото количество отпадъци са шлаки с по-добри физико-механични 
показатели и че тя е близо до приемната зона. Ниската зона /участък 2/ изпълнява ролята 
на опорна призма за опасните отпадъците на участък 1 /подобект 1/. 

Действителният обем за депониране на отпадъци е определен, като от 
геометричния /общ/ обем са извадени – обемите на горния изолационен слой /крайна 
рекултивация/, на временната рекултивация на неработещи повърхности на отпадъка и на 
запръстяването (15-20 %) и е отчетен допълнителния обем от слягането. При наличието 
на разнородни по механичен състав отпадъци е приета ориентировачна стойност на 
слягането 10 %, която подлежи на корекция за действителните показатели, установени по 
време на експлоатацията на депото. 

Основните параметри на клетките, като площ, обем, време на запълване и основни 
материали са дадени в Таблица 1.1-2. 

Таблица 1.1-2 Основни параметри и материали на клетка 1 

№ Наименование Мярка Клетка № 1 
1. Застр. площ кл. /хоризонтална/ dka 15,25
2. Полезна площ dka 12,02
2,1 дъно dka 6,08
2,2 откоси дак 5,94
2,3 Хориз.полез. пл.  dka 11,73 
3. Общ обем m3х103 116,93
4. Площ временна рекултив. m2х103 5,24
5 Площ крайна рекултив. m2х103 8,99
6 Горен изол.екран
6,1 Минерал.запеч. слой 0,5m m3х103 3,58
6,2 HDPE фолио 2 mm - нето m2х103 7,15
6,3 Геотек. UVуст.- 800 g/m2 - нето m2х103 7,15
6,4 Дрен. слой-0,5 m m3х103 3,69
6,5 Почв. слой -0,7 m m3х103 5,79 
6,6 Хумус - 0,3 m m3х103 2,70 
7, Обем рекултив. m3x103 15,75
8, Обем с  глина от  рекултив. слой m3x103  104,11 
9, Полез. обем кл. m3х103 101,24
10, Обем отпад.- прогн. m3х103 91,06
10,1 Количество на отпадъците tx103 160
11, Време на запълване  год 3
12 Межд.диги  m 110,00 
13, Изол.матер - нето
13,1 Мин.запеч.пласт m3х103 6,01 
13,2 Бентомат (GCL) m2х103 12,02 
13,3 Геомембр.-глад. m2х103 6,08 

- структурирана m2х103 5,94 
13,4 Геотекс.- UVуст.- 800 g/m2 m2х103 12,02 
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№ Наименование Мярка Клетка № 1 
14,1 Перфорир. ф200 m 143,0
14,2 Перфорир.ф 315 m 158,0 
14,3 Плътни ф 200 m 38,0 
14,4 Плътни ф 315 m 50,0 
14,5 Събир.перфФ315 m 62,0
15 Площен дренаж-Чакъл 5-40 mm m3х103 6,01 
16 Коефициент на плътност (на 

отпадъците) 
t/ m3 1,76

Забележки:  
1. Позиция 3 представлява общия геометричен обем на депото, позиция 9 –

полезния геометричен обем, а позиция 10 – индикативния обем отпадъци при 
предпоставките на т.2. 

2. Времето за запълване на депото с отпадъци (поз. 11) е остатъчно
индикативно, определено от постъпващите количества отпадъци и приети средни 
стойности на слягане 10% и запръстяване 20 %. 

3. Промяната на някои от горните предпоставки /вид отпадъци, физико-
механични характеристики на отпадъците,  и др./ може да промени прогнозното време 
за запълване на клетките и депото. 

4. Всички изкуствени материали на изолационния пакет са дадени с нетни
количества, вкл. и тези за закотвяне в анкерните канавки. 

5. Геомембраната, геотекстила и тръбите HDPE (за тръби монтирани на
открито) са UV устойчиви. 

6. Дренажните тръби са за натоварване SDR17 и коеф. на сигурност SF=1,25.

Съгласно изискванията на Наредба №7, чл.18, 23 и 24, на «Депото за индустриални 
отпадъци (опасни и неопасни) на "Стомана Индъстри" АД, гр. Перник" са обособени 
изискуемите функционални зони и инфраструктура, необходими за експлоатация на 
депото: клетки за депониране на опасните и неопасните отпадъци, приемна зона и всички 
технологични съоръжения, вкл. локална пречиствателна станция за отпадни води - 
инфилтрат (ЛПСОВ) и необходимите съоръжения към нея, вътрешна и външна техническа 
инфрастуктура, мониторинг. 

Конфигурацията на естествения терен позволи да се оформят две независими 
функционални зони (обслужваща и технологична), и прилежащата вътрешна и външна 
инфраструктура. 

Обслужваща функционална зона: 

А) Основна приемна зона 

Основната приемната зона с площ 23 158 m2 е разположена на площадка, 
оформена в северната част на депото, има необходимия наклон за отводняване и 
обхваща следните съоръжения с местоположение: 

 Портал: На северната ограда, на пътя за достъп до депото, е изпълнен портал
със стоманена плъзгаща врата с ширина 9,60m и една единична врата за
обслужващия персонал с ширина 1,0m.

 Офис сграда: Офис сградата е от сглобяеми готови контейнери, в която се
помещава офис сектора. Разположена е в северната част, близо до входа.
Контейнерите са монтирани върху единични бетонови фундаменти.

 Електронна автовезна: Електронната автовезна за измерване теглото на
товарните автомобили е разположена източно на офисните контейнери.

 Съоръжение за почистване на гумите: Съоръжението за почистване на гумите
и измиване при необходимост, включително шахта за събиране на замърсените
води и изпомпване в шахтата утаител, са разположени на източната пътна
лента, по посоката за излизане от депото.
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Б) Спомагателна зона за предварителна обработка на отпадъците 

 Закрито метално хале за претоварване, навлажняване на отпадъци и др. преди
депониране на отпадъците. Разположено е източно в приемната зона върху
насипна площадка (Приложение № 11). Същото е оборудвано със система за
навлажняване на сухите отпадъци.

 Асфалтовата площадка около металното хале с площ 2 929 m2 е с асфалтова
настилка - от северната страна - паркинг, от запад и юг - площадки за
маневриране на транспортните коли, които влизат и излизат от халето, както и
обслужващия път.

В) Зона за третиране на инфилтрат 

Зоната за третиране на инфилтрат е разположена е в северозападната част на 
площадката, срещу металното хале и обхваща следните съоръжения: 

 Ретензионнен басейн за инфилтрат (РБ1) приема инфилтрата от клетките и
захранва ЛПСОВ, оросителната система, металното хале и съоръжението за
почистване на гуми. Изграден е като земно-насипно съоръжение - дълбок изкоп
в естествен терен, на места с насип и малки насипни диги, с изолационен пакет,
аналогичен на изолационния пакет на клетките;

 Шахта-утаител за задържане на твърдата фракция на инфилтрата,
разположена по пътя на колектора за инфилтрат преди РБ1. Има
стоманобетонова конструкция;

 Помпена станция (ПШ1) за захранване на оросителната система с инфилтрат,
разположена южно от РБ1 и свързана хидравлически с последния. Има
стоманобетонова конструкция;

 Ретензионнен басейн за инфилтрат (РБ2) съхранява концентрата от ЛПСОВ,
също използван за оросяване на отпадъците. Разположен е северно до РБ1.
Изграден е като земно-насипно съоръжение - изкоп и малки насипни диги, с
изолационен пакет, аналогичен на изолационния пакет на клетките;

 Помпена станция (ПШ2) за препомпване на концентрата от РБ2 в ПШ1.
Разположена е западно от РБ2 и има хидравлична връзка с него;

 Напорен тръбопровод Т2, който свързва ПШ2 с ПШ1;

 Локално пречиствателно съоръжение за отпадни и инфилтрирани води
(ЛПСОВ), тип обратна осмоза: Пречиствателно съоръжение за инфилтрирали
води /ЛПСИВ/, модулен тип - фундиран е върху ивични фундаменти върху
чакълена основа. Върху площни фундаменти около него са монтирани входна и
изходна помпени станции, както и кула за стабилизиране на pH на пречистената
вода.

Технологична функционална зона: 

А) Основна зона за депониране на отпадъците 

Зоната за депониране на отпадъците се състои от девет клетки, с изградена една 
клетка за опасни отпадъци към настоящия момент. Клетките са изградени съгласно 
изискванията на Наредба №6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане 
и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци: 

 Изкопи на дъно и откоси, с наклон на последните 1:3;

 Междинни  насипни диги с корона с ширина В=3,0 m, откоси – вътрешен и
външен 1:3;

 подземен дренаж под дъното на клетката
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 Пластове 2, 4 и 5 от земната основа имат Кф=2,31-3,47x10'7 m/sek, който
показател за водоплътност не отговаря на изискуемия. Съгласно чл. 18, ал. 4 от
Наредба 6/2013, естествената геоложка бариера под клетките е подсилена с
други средства за еквивалентна защита, а именно изграден е допълнителен
изолационен пакет по дъното, състоящ се от:

o минерален запечатващ пласт по дъното и откосите с дебелина 0,50m.
o дъното и откосите върху минералния запечатващ пласт са покрити

допълнително с бентонитова хидроизолация (GCL) 5,0 kg/m2 (при опасни
отпадъци).

o изолационна геомембрана HDPE с дебелина 2,0mm, двустранно
структурна по дъното и откосите (за добро сцепление със съседните
слоеве при по-големи наклони).

o защитен слой от геотекстил с тегло 800 gr/m2.
o дренажна система за инфилтрата (промита баластра 4-22mm и 22-45mm)

с дебелина 0,50m;
 Защитен слой от шлак (фракция 40-150mm), който покрива площния дренажен

слой и го предпазва от затлачване при депониране на прахообразни отпадъци.

Б) Дренажна система на клетките за инфилтрат 

Състои се от съоръжения за улавяне и транспорт на инфилтрата до ретензионния 
басейн:  

 Дренажни клонове в клетките от перфорирани тръби, разположени върху
изолационния екран;

 Площен дренаж от промит речен чакъл;

 Гравитачен тръбопровод - колектор (КИ) с дължина 477,0m до шахтата-утаител
е разположен на дъното на клетките и е изпълнен от HDPE  тръби, Ø355mm.
Приема инфилтрата от клетките посредством събирателните шахти, които
заустват в него, и го отвежда до РБ1;

В) Колектор за отвеждане на повърхностните води 

Колекторът за отвеждане на повърхностните води в участъка на площадката е 
задължителен с оглед на разполагане и фундиране на съществуващите съоръжения. 
Изпълни се от тръби с трасе по талвега, положени в изкопна траншея. В траншеята се 
положи и колектора за отвеждане на подземните води (КПВ). В основата на ската и по 
периферията на клетките се изгради дренаж за приемане и понижаване нивото на 
подземните води, който зауства в колектора КПВ. 

Г) Система за оросяване на депонираните отпадъци 

За да се предотврати запрашаването на работните повърхности при депониране на 
отпадъци в прахообразно състояние е предвидена оросителна система за разпръскване 
на събрания инфилтрат, състояща се от:  

 Напорен тръбопровод Т1 по западния и южния клон на експлоатационния път.
Разположен е във вътрешния банкет на пътя, върху предпазната мантинела.
През определено разстояние са монтирани разпределителни възли за
присъединяване на подвижните крила с дъждовални апарати.

 Помпена шахта (ПШ1) и агресивоустойчива помпа, която захранва с инфилтрат
напорния тръбопровод на оросителната система; посредством тръбна връзка
от ретензионния басейн РБ1.

 Помпена шахта (ПШ2) и агресивоустойчива помпа, с която се прехвърля
инфилтрата от РБ2 в ПШ1 и от там се захранва напорния тръбопровод Т1. Двете
помпени шахти се захранват с инфилтрат от ретензионните басейни
посредством тръбна връзка
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Вътрешна техническа инфраструктура 

Обхваща следните съоръжения, които имат земни работи в: експлоатационен път - 
изкоп/насип, система за отвеждане на пречистения инфилтрат — траншеен изкоп, В и К 
мрежи - траншеен изкоп, ел.мрежа - подземен кабелен канал, отводнителни канавки за 
чисти повърхностни води, заустващи в открт бетонов канал - изкоп, ограда. 

Външна инфраструктура 

Външната инфраструктура присъединява депото към инфраструктурата на завода 
и региона и обхваща следните съоръжения: 

 Външен електропровод /подземна кабелна линия/;

 Външно захранване с вода посредством два напорни тръбопроводи – един за
технически и противопожарни нужди, и един за питейно-битови нужди;

 Външен безнапорен колектор за отвеждане на пречистения инфилтрат от
ЛПСОВ в заводската канализация;

 Външен безнапорен колектор за отвеждане на битовите води;

 Външен път до входа на приемната зона;

 Заустване на чистите повърхностни води от канавките в съществуващ канал с
бетонова облицовка.

Контрол на състоянието на тялото на депото 

Операторът на депото ежегодно следва да контролира състояние на тялото на 
депото по показателите заета площ от отпадъците, обем и състав на отпадъците, 
технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на 
депото. Освен това операторът е длъжен веднъж годишно по време на експлоатация и 
ежегодно с установяване на настъпили изменения да замерва поведението (сляганията) 
на повърхността на тялото на депото. Това става чрез наблюдения посредством площни 
геодезически заснемания или чрез стабилизиране на контролни точки, които се измерват 
планово и във височина и се изграждат по време на експлоатация на депото, както и след 
неговото закриване и рекултивация. Наблюденията им дават информация за 
пространствените премествания, които след анализ мотивират необходимостта от 
възстановителни мероприятия и са основа при техническото им решение. 

За контролиране стабилитета на дигите е необходимо да бъдат стабилизирани 
нови контролни точки след изграждането на съответната клетка. Дигите се контролират 
също ежегодно. Характерът на запълване на депото е такъв, че всяка следваща клетка 
стъпва върху предхождащата я като дигата помежду ум се засипва. 

Приемане на отпадъците 

Тъй като към момента е изградена само Клетка 1 за опасни отпадъци, на ДИО се 
приемат само тези опасни отпадъци, които са основно охарактеризирани съгласно 
националното екологично законодателство и имат допустимост за депониране: 
класифицирани по Наредба № 2 и придружени с работен лист за класификация; 
охарактеризирани съгласно изискванията на Наредба № 6 и придружени с протокол от 
акредитирана лаборатория за сравнимост с критериите съгласно Приложение 1 към 
същата наредба; стабилни или стабилизирани по отношение на прахоотделяне и всички 
други разрешителни съгласно националното екологично законодателство. На депото се 
приемат за депониране единствено опасни отпадъци съгласно действащото КР като се 
извършват дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) 
в Клетка 1 за опасни отпадъци и дейност по обезвреждане, обозначена с код D13 
(прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12), 
- овлажняване с цел предотвратяване на разпрашаването, на сухи прахообразни
отпадъци.
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Всички доставени на депото отпадъци се контролират от Оператора. Контролът 
включва: 

 Регистрация на товарния автомобил, превозващ отпадъците, водачът на
автомобила и на фирмата, генерираща отпадъците.

 Претегляне и регистриране на отпадъците в софтуера на електронна автовезна.
 Контрол на документите за доставка (основно охарактеризиране и изпитване за

установяване на съответствието).
 Пряк визуален контрол на отпадъците за съответствие по вид и състав на

отпадъците с отразеното в документацията.
 Вземане на проба – метод за бърза проверка или опростена процедура

съгласно Наредба 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане
и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Пробите се съхраняват от
оператора минимум 3 месеца на депото.

 Отпадъците доставени в открити камиони се инспектират визуално в зоната за
прием във връзка с процедурата по претеглянето и входящ контрол.
Отпадъците доставени в закрити камиони или контейнери при невъзможност за
вземане на проба и установяване на съответствието в приемна зона, се
подлагат на визуална инспекция и установяване на съответствието в металното
хале или при клетката на депото.

Цялата информация се записва, съхранява и обезопасява в системата за 
регистриране на данни. 

Всички данни относно приема и транспортирането на отпадъците до депото се 
регистрират в софтуерната система за данни, свързана с електронната автовезна. 
Входящите данни включват: 

 Дата и час на пристигане на отпадъка на депото
 Данни за генератора на отпадъка:

 Пълно име на компанията 
 Адрес 
 Регистрационен номер на камиона 
 Име на шофьора 
 Данни за фирмата-превозвач 

 Код на отпадъка
 Тегло на отпадъка (бруто, тара, нето)
 Участъка, на който се депонира съответният отпадък.

Всички приети количества отпадъци, регистрирани в базата данни на компютъра,
се вписват и в отчетната книга на депото, която е заверена от РИОСВ Перник и се 
представя при годишното отчитане на отпадъците във връзка с разпоредбите на Наредба 
№ 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 

Транспорт на отпадъците 

Транспортът на отпадъците до депото се извършва по пътища с твърди настилки 
посредством товарни автомобили, с подходяща опаковка срещу разпрашаване - варели, 
херметизирани контейнери или в биг-бегове и азбестови брезентни чували в зависимост 
от вида на транспортирания отпадък и законовите разпоредби за транспорт на отпадъци. 
Превозването на ИО до площадката става по изграден асфалтиран път (около 1 500 m) - 
отбивка от пътния възел на магистрала Люлин до „Стомана Индъстри” и от там до депото. 

След входящия контрол за идентифициране и регистриране на отпадъците и в 
зависимост от вида и състава на отпадъците, същите се насочват в две посоки: 

- прахообразните отпадъци се доставят в закритото метално хале за
овлажняване, след което се отправят за депониране в клетката; 
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- всички останали твърди и непрахообразни отпадъци, които са включени в
актуалното комплексно разрешително се разтоварват директно в клетката на 
предвидения дневен работен участък. 

След разтоварване в клетките транспортните коли, се отправят към изхода за ново 
претегляне като преди това преминават през съоръжението за почистване и измиване на 
гумите.  

Уплътняване на отпадъците 

Операторът на депото насипва отпадъците по клетки, респективно работни 
участъци съгласно предварителен план за запълване и насипване по участъци. 

Клетките на депото се запълват последователно от кл.1 (южна) към кл. 2 и т.н. по 
реда на застрояването в северна посока. За целта се използват рампи, които достигат 
различни нива на запълване: 

 Основни рампи, изградени по време на строителството с възможност за
запълване до кота експлоатационен път;

 Допълнителни рампи по откоса на отпадъка за насипването му във височина.

Основните и допълнителните рампи имат ширина мин. 4,5m и надлъжен наклон
макс. 7-10%. За рампите е предвидено покритие от уплътнен трошен чакъл 0,20m или 
готови стоманобетонни пътни панели 1,0/3,0/0,18m за многократна употреба върху 
подложен слой баластра/пясък 0,20m - по преценка на оператора. Всички рампи започват 
от експлоатационния път по короната на оградната дига. 

Уплътняването на отпадъка се прави след насипване на първия слой върху 
площния дренаж /1,0-1,5m/. Самото уплътняване се извършва посредством гъсеничен 
булдозер или челен товарач, на хоризонтални пластове с дебелина мин. 0,20 - 0,30m. При 
необходимост може да се извърши и допълнително уплътняване с 8 т. Валяк. 

В края на всеки работен ден, при сухо време, работното лице на засушените 
отпадъци се покрива с геотекстил / фолио с цел ограничаване разпрашаването му. При 
започване на работа на следващия ден временното покритие от геотекстил се отстранява 
с цел последващо използване на работната площ. Оросяването повърхността на 
отпадъците е едно от редицата мероприятия за предотвратяване на замърсяване на 
околния терен, чрез което те се поддържат във влажно състояние и не се допуска 
разпрашаването им. За целта е предвидена система за оросяване чрез събрания 
инфилтрат от ретензионен басейн 1 и концентрат от ретензионен  басейн 2. 

Предвижда се също временно покритие с почвени материали на слоя индустриални 
отпадъци в неработещите сектори с цел ограничаване разпрашаването му или при 
временно спиране работата на депото. Тези почвени материали са налични на близка 
площадка (възможност и в незастроените площи, като се гарантира повърхностния отток 
на валежите). Тази дейност се извършва в съответствие с разрешената в комплексното 
разрешително дейност по оползотворяване с код R 10 – обработване на земната 
повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда чрез насипване и 
оформяне на дигите на клетките на депото, подравняване на терена както и при 
рекултивацията на клетките с отпадък с код 17 05 04 - Почва и камъни, различни от 
упоменатите в 17 05 03, и отпадък с код 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни).  

Временната и крайната рекултивации на депото се извършват след окончателното 
запълване на всяка клетка и при старта на следващата. Временната рекултивация се 
изпълнява с почвен слой 0,20 - 0,30m на временните откоси между клетките. 

Крайната рекултивация обхваща западния и източния откос на клетките и 
допълнително северния на Клетка 9. 

Инфилтратът от работната клетка посредством събирателния тръбопровод и 
отвеждащия колектор постъпва в ретензионния басейн. Обикновените количества 
инфилтрат се съхраняват  в ретензионния басейн с цел овлажняване на отпадъците за 
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предпазване от запрашаване. Източник на образуване на инфилтратните води са 
атмосферните валежи и водите от оросяване на отпадъците, които преминавайки през 
слоя отпадъци се обогатяват с елементи, съдържащи се в тях като по този начин променят 
качествата си. 

Управлението на инфилтрата на депото се осъществява от следните съоръжения: 

 Ретензионен басейн за инфилтрат (РБ1), който приема инфилтрата от клетките
посредством колектор за инфилтрат, обслужващ всички 9 клетки на депото, и
захранва ЛПСОВ и оросителната система;

 Шахта-утаител за задържане на твърдата фракция на инфилтрата,
разположена по пътя на колектора за инфилтрат, преди РБ1;

 Помпена станция (ПШ1) за захранване на оросителната система с инфилтрат,
разположена южно от РБ1 и свързана хидравлически с последния;

 Ретензионен басейн за инфилтрат (РБ2), който съхранява концентрата от
ЛПСОВ, също използван за оросяване на отпадъците;

 Помпена станция (ПШ2) за препомпване на концентрата от РБ2 в ПШ1.
Разположена е западно от РБ2 и има хидравлична връзка с него;

 Напорен тръбопровод Т2, който свързва ПШ2 с ПШ1;

 Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води /ЛПСОВ/ от модулен тип
на принципа на обратната осмоза. Около него са монтирани входна и изходна
помпени станции, както и кула за стабилизиране на pH на пречистената вода.

Методът на пречистване „обратна осмоза“ се основава на преминаването под 
налягане на отпадната вода през полупропускаща мембрана от разтвор с голяма 
концентрация (замърсена вода) в разтвор с по-малка концентрация (пречистена вода), 
тоест в обратно на осмозата направление. Мембраната за обратна осмоза функционира, 
като преграда за повечето от разтворените соли и неорганични молекули, както и за 
органичните молекули с молекулно тегло над <50 далтона водни молекули. 

Инфилтратът под налягане постъпва в съда и протича през каналите между 
спиралните намотки на елемента. До шест елемента са свързани заедно в един съд под 
налягане. Постъпващият инфилтрат става все по-концентриран при навлизането във 
всеки следващия елемент. За намаляване на отлагането на соли и за предотвратяване на 
замърсяването или образуване на накип в системата за обратна осмоза, се добавят сярна 
киселина и препарати против накип в определени дози към подаваната необработена 
вода. И двете вещества се добавят в системата посредством дозиращи помпи. 

Основните параметри на инфилтрата, като температура, налягане, проводимост и 
pH се контролират автоматично. 

Локалното пречиствателното съоръжение за отпадни (инфилтратни) води (ЛПСОВ) 
е разположено североизточно и близо до РБ1, от който се захранва с инфилтрат. Избрано 
е модулно съоръжение тип обратна осмоза с капацитет 50,0 m3/d или 2,08 m3/hr, работен 
напор 60,0 bar. Съоръжението за обратна осмоза се състои от няколко основни 
компонента: ОО-блокове, резервоари за промиване и междинен резервоар, компресор, 
няколко помпи, контролно измервателни уреди в системата и табло за управление. 
Съоръжението се управлява автоматично чрез програмируем логически контролер, 
работещ на автоматичен режим. Всички предварително зададени команди и стойности за 
управление могат да бъдат променяни чрез интерфейса за управление от оператора. 
Съоръжението предлага и управление на цялото оборудване в ръчен режим (при 
въвеждане в експлоатация, пуск, поддръжка и т.н.), в който повечето функции за 
управление трябва да бъдат изпълнени от оператора. Работата на съоръжението се 
контролира непрекъснато чрез системата за управление на процеса. 

След пречистване, част от инфилтратните води се връщат в системата за 
оросяване на отпадъците, а излишните, заедно с производствените отпадни води се 
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заустват в ревизионна шахта 6 (от канализационната система на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 
АД). 

Локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) 

За пречистване на инфилтрата от ДИО е изградена ЛПСОВ, пречистваща 
отпадъчните води чрез процеса на обратна осмоза.  

Технологична информация за ЛПСОВ 

Инфилтратът, формиран от депото за индустриални отпадъци, преминава през 
съоръжения за механично утаяване и филтриране на пясъчен филтър, след което се 
подава на локално пречистващо съоръжение за инфилтрат, работещо на принципа на 
обратна осмоза. 

Обратната осмоза се осъществява чрез специални мембрани, при което след тях 
се отстраняват всички соли, съдържащи се в отпадъчните води /инфилтрата/. Приети са 
три последователни блока с мембрани, в които се реализира обратната осмоза, свързани 
последователно. 

Таблица 3.1.1-6 Проектни данни за обратната осмоза 

Обратна осмоза (ОО) 

Захранване: 50 m3/d 
■ Стъпка 1

Тип на мембраните: Спирално навити 

Брой на съдовете под налягане: 2 

Брой модули: 4 за всеки съд под налягане 

Площ на мембраната: 28 m2 за всяка мембрана 

■ Стъпка 2 (опция)

Тип на мембраните: Спирално навити 

Брой на съдовете под налягане: 1 

Брой модули: 4 за всеки съд под налягане 

Площ на мембраната: 34 m2 за всяка мембрана 
■ Стъпка 3 (опция)

Тип на мембраните: Спирално навити 

Брой на съдовете под налягане: 1 

Брой модули: 1 за всеки съд под налягане 

Площ на мембраната: 34 m2 за всяка мембрана 

Съоръжението за третиране на инфилтрат чрез Обратна осмоза работи в 
съответствие със следната схематична диаграма: 

Фигура 3.1.1-4 Диаграма на съоръжение за третиране на инфилтрат чрез ОО 
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Съоръжението за ОО се състои от няколко основни компонента: ОО-блокове, 
резервоари за промиване и междинен резервоар, компресор, няколко помпи, контролно 
измервателни уреди в системата и табло за управление. 

Баланс на масата 

Конструкция на първата ОО-стъпка (ОО-1): 
1.Вход за инфилтрат  m3/d 50.0 
2.Вход за инфилтрат  m3/h 2.08 
3.Рециклиране на концентрат
от ОО-2 m3/h 0.12 
4.Дебит на входа m3/h 2.20 
5.Дебит на пермеат m3/h 1.56 
6.Дебит на концентрат  m3/h 0.52 
Конструкция на втората ОО-стъпка (ОО-2):
7.Дебит на входа m3/d 37 
8.Дебит на входа m3/h 1.56 
9.Дебит на пермеат m3/h 1.44 
10.Дебит на концентрат  m3/h 0.12 
Конструкция на третата ОО-стъпка (ОО-3) (Опция):
11.Дебит на входа m3/d 34.6 
12.Дебит на входа m3/h 1.44 
13.Дебит на пермеат m3/h 1.35 
14.Дебит на концентрат m3/h 0.09 
ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

Функциониране на съоръжението 

Съоръжението за ОО се управлява автоматично чрез програмируем логически 
контролер /PLC/. Съоръжението обикновено работи в автоматичен режим. Всички 
предварително зададени команди и стойности за управление могат да бъдат променяни 
чрез интерфейса за управление от оператора. Съоръжението предлага и управление на 
цялото оборудване в ръчен режим (въвеждане в експлоатация, пуск, поддръжка и т.н.), в 
който повечето функции за управление трябва да бъдат изпълнени от оператора. 
Работата на съоръжението се контролира непрекъснато чрез системата за управление на 
процеса. 

Предварително третиране на вливащото се вещество 

За предварително третиране на инфилтрата е монтиран пясъчен филтър за 
отстраняване на намиращите се във веществото твърди частици. Функционирането на 
пясъчните филтри е изцяло автоматично. Обратното промиване на пясъчните филтри се 
осъществява с водата от резервоара за необработена вода. След обратното промиване 
се извършва нормално филтриране, при което в ретензионния басейн с инфилтрат (РБ2) 
се излива първия продукт. Докато единият пясъчен филтър бива промиван, другият 
пясъчен филтър може да продължи да функционира нормално. 

След пясъчния филтър са инсталирани патронни филтри за защитаване на 
мембраните от остатъчни твърди частици. В случай, че патронните филтри бъдат 
задръстени, процесът се спира автоматично, на базата на повишеното налягане. За 
постигане на непрекъснат процес е необходимо периодично да се проверяват патронните 
филтри.  

Обратна осмоза 

Мембраната за обратна осмоза функционира,като преграда за повечето от 
разтворените соли и неорганични молекули, както и за органичните молекули с молекулно 
тегло над < 50 далтона водни молекули. 
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Инфилтратът, вече намиращ се под налягане, постъпва в съда и протича през 
каналите между спиралните намотки на елемента. До шест елемента са свързани заедно 
в един съд под налягане. Постъпващият инфилтрат става все по-концентриран при 
навлизането в следващия елемент. Пермеатът от всеки елемент се събира в общата 
тръба за пермеат, монтирана в центъра на всеки елемент със спирална намотка и 
постъпва в тръба за събиране на пермеат, извън съда под налягане. 

Съоръжението включва 3 Стъпки/Блока. Всеки блок разполага с една помпа за 
високо налягане и една или две циркулационни помпи. Помпите за високо налягане 
подават нужното работно налягане за процеса на обратна осмоза. Чрез 
високотехнологичните циркулационни помпи се осигурява висок напречен дебит върху 
повърхността на мембраните. 

За намаляване на отлагането на соли и за предотвратяване на замърсяването или 
образуване на накип в ОО-системата, сярна киселина и препарати против накип се 
добавят в определени дози към подаваната необработена вода. И двете вещества се 
добавят в системата посредством дозиращи помпи. 

Основните параметри на инфилтрата като температура, налягане, проводимост и 
pH се контролират автоматично чрез PLC. ОО-съоръжението представлява 
автоматизирана система. 

Съоръжението за ОО е предвидено за работа при максимално налягане 60 bar. 
Работното налягане зависи основно от концентрацията на сол в постъпващия инфилтрат 
и от нивото на замърсяване на мембраните и се коригира посредством измерения дебит 
на пермеата. Регулирането на налягането чрез контролния клапан поддържа 
производителността на системата при проектна стойност от около 75 % за Стъпка 1, 90 % 
за Стъпка 2 и 95 % за Стъпка 3. 

Промиване с вода: 

При изключване на съоръжението, мембраните трябва да бъдат промити за да се 
избегне образуването на накип или трайно замърсяване по мембраните. Това се извършва 
автоматично, ако съоръжението е изключено по обичайния ред. В случай че съоръжението 
бъде изключено поради алармен сигнал, т.е. чрез процедурата за БЪРЗО СПИРАНЕ, 
промиването се осъществява ръчно от оператора. 

Концентратът, задържан в тръбопровода, се отмива с вода. Това става 
автоматично, освен при наличие на алармен сигнал. При възникване на алармен сигнал, 
незабавно се извършват съответните действия, а ОО стъпката се промива. 

Изплакване с вода/химикали: 

Въпреки използването на киселина и средства против накип, върху мембраните е 
възможно да се образува слой от накип и замърсяване, поради органичните съединения и 
солите в инфилтрата. Възможно е да възникнат и други проблеми, поради превишаване 
на определени концентрации на допълнителни вещества, повреждащи мембраните от 
инфилтрата и поради въздействието на бактерии. В най-лошия случай това може да 
доведе до необратимо запушване на мембраните. Необходимо е провеждането на цикъл 
за почистване с цел отстраняване на този слой и възстановяване на работните показатели 
на мембраните. Подобен цикъл помага и за удължаване на експлоатационния срок на 
мембранния модул. 

За осъществяване на цикъл за почистване, нормалната експлоатация се 
преустановява, концентрираният разтвор в системата се отстранява, като мембраните 
първо се промиват с вода. По време на цикъла за почистване, както концентратът, така и 
пермеатът се прехвърлят във вътрешен резервоар за почистване. В случай на 
необходимост от химическо почистване се добавя химическо почистващо вещество и този 
разтвор циркулира в системата за отстраняване на замърсяването и накипа от 
мембраните. 
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Изплакване с вода (без химически вещества) се извършва всеки път, когато 
съоръжението бива спряно, за да се гарантира пълното отстраняване на утайката от 
мембраните. Това е особено важно за модулите в стъпка 1, които се пълнят с органични 
вещества. 

Химическото изплакване се извършва след една или две седмици експлоатация, 
като към водата за почистване се добавят химически почистващи вещества (антискалант, 
алкална почистваща смес, киселинна почистваща смес). Почистващите вещества се 
вливат в промивния резервоар, като се използва ръчно управлявана помпа за почистващи 
вещества. Водата за промиване се изпомпва от промивната помпа към ОО и се връща 
обратно в промивния резервоар чрез рециркулация. След определено време цикълът на 
промиване спира и водата от промиването се източва. 

При неизправност на някой от клапаните или на циркулационната помпа, се 
активира аларма и веригата се извежда от експлоатация, като преминава в авариен 
режим. 

По време на почистването работната температура не трябва да надвишава 40°C и 
36 °C (последната стойност се отнася до повече от 30 min работа и pH >10). 

Работната стойност на pH трябва да е в диапазона: 2 < pH < 11,5. 

Механичните повреди на мембраните могат да бъдат установени при промяна на 
цвета на пермеата (поради останали в състава му твърди частици). Това може да бъде 
проверено визуално чрез прозрачните отходни тръби за пермеат на всеки от модулите. 
Тази проверка се извършва редовно, така че евентуалните повреди или дефекти да могат 
да бъдат установени в ранен етап и модулът да бъде заменен, ако е необходимо. 

Депониране на концентрат и пермеат  

Концентратът (непречистен инфилтрат) идващ от Стъпка 1 представлява силно 
концентриран и замърсен разтвор, който се връща в Клетка 1 и се използва за оросяване 
на отпадъците. В процеса на пречистване на инфилтрата в системата, междинните 
концентратите (пермеати) от Стъпки 2 и 3 стъпково се рециклират до пермеатен разтвор 
с ниско съдържание на замърсители (пречистен инфилтрат).  

Пермеатът от Стъпка 1 представлява вливащото се вещество за Стъпка 2, а от своя 
страна пермеатът от Стъпка 2 представлява вливащото се вещество за Стъпка 3. По този 
начин в системата за ОО пермеатните разтвори циткулационно намаляват съдържанието 
си на замърсители, до получаване на пермеат (пречистен инфилтрат) с качества на 
технически чиста вода, в т.ч. с показатели, отговарящи на изискванията за изпускане в 
канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД съгласно условията на действащото КР. 
Пермеатът от ОО-системата може да бъде използван като чиста вода в съоръженията на 
ДИО или да бъде изпуснат в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД.  

Пермеатът и прясната вода в ЛПСОВ са необходими за вътрешното почистване на 
системата. Прясната вода се подава от тръбопровода за технически води.  

Резюме на измерванията в системата 

Следните качествени измервания са от особено голямо значение в съоръжението: 

Стойност на pH: Резервоар за необработена вода 
Окончателен отпадъчен флуид  
Проводимост: Захранване ОО-Стъпка 1 
Пермеат Стъпка 1, 2 и 3 Температура: Захранване ОО-Стъпка 1 
Налягане: след Помпа за високо налягане на Стъпки 1, 2 и 3 
Налягане: след Циркулационна помпа на Стъпки 1, 2 и 3  

Аварийно спиране на съоръжението  
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При натискане на Бутона за аварийно спиране в разпределителното табло на 
екрана за управление на системата SCADA (Бутонът за аварийно спиране фигурира на 
всеки екран на системата SCADA), се осъществява следната процедура: 

• Всички агрегати незабавно се изключват

• Всички пневматични и магнитни клапани преминават в начална позиция,

• Системата за управление на съоръжението (PLC, PC и т.н.) продължава да
работи непрекъснато. 

Ако Операторът натиска Бутона за аварийно спиране на SCADA, на екрана се 
появява изображение, на което Операторът трябва да потвърди “Аварийното спиране”. 

След Аварийното спиране на Съоръжението за ОО то се напълва частично с 
концентрат/луга, както при БЪРЗОТО СПИРАНЕ. След това се препоръчва провеждане на 
процедурата по почистване/промиване. 

Бутони за Аварийно спиране има на вратата на разпределителното табло и в 
участъка на контейнера за предварителна обработка. 

Не е възможно аварийно функциониране на съоръжението, ако PLC или, съответно, 
компютърната система са повредени. При спиране на електрозахранването, 
съоръжението е снабдено с аварийно захранване (UPS), което поддържа мрежата 24 V, 
вкл. PLC и различните КИП.  

Консервиране  

Новите ОО мембрани се доставят в стандартен консервационен разтвор. При 
инсталиране на новите елементи в съдовете под налягане е необходимо ръчно да се 
напълнят мембраните с прясна вода. Преди пуск, мембраните се промиват два пъти, за 
да се отстрани предпазния разтвор. 

В случай, че съоръжението не функционира продължително време, мембраните се 
потапят в консервационен разтвор (Membrane Cons2) за да се предотврати бактериалния 
растеж върху мембраните.  

Почистване на мембраните  

Температурата на течността, когато системата за обратна осмоза е в режим за 
промиване, може да се увеличи значително, поради размера на циркулационните помпи. 
Поради тази причина е важно температурата да не надвишава 40°C, тъй като това може 
да деформира мембранните модули. Диапазонът на pH не трябва да спада под 2 и да 
надвишава 10. 

Химическите вещества, препоръчвани от производителя на ЛПСОВ,са адаптирани 
към Мембраните за обратна осмоза и позволяват отстраняването на слоевете от 
замърсяване и накип, образувани върху мембраните поради тяхната експлоатация.  

Стъпка 1 трябва да се почиства с химически вещества след около 200 часа 
експлоатация. За Стъпки 2, при липса на данни за наличие на накип и замърсяване, 
периодите между отделните почиствания могат да бъдат с продължителност според 
нуждата. 

Преди започване на процедурата по изплакване, модулите трябва да бъдат 
промити с техническа вода. След това почистващият препарат, който съдържа киселинно 
или алкално почистващо вещество (според нуждите), се приготвя в промивния резервоар 
с помощта на наличната цилиндрична помпа. 

Химическото почистващо вещество се изпомпва през модулите посредством 
промивната/захранваща помпа на Стъпка 2 (за Стъпка 1 и 2) и от Помпата за високо 
налягане на Стъпка 3 (за Стъпка 3). Потокът на пермеат и на концентрат се изпращат в 
промивния резервоар, като така се създава почистваща верига. След всяко почистване 
модулите трябва отново да бъдат почистени с прясна вода. 
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Налага се промиване и между киселинния и алкалния почистващ препарат, за да 
се избегне контакт между киселина и основа, при който може да се генерира топлина. 
Почистването с киселина помага за отстраняване на неорганични отлаги (например 
CaSO4/CaCO3) от повърхността на мембраната. Почистването с основи помага за 
отстраняване на биологичните натрупвания от повърхността на мембраната.  

След прекъсване на експлоатацията в продължение на няколко часа, 
съоръжението трябва да бъде промито отново; след прекъсване в продължение на 
няколко дни, съоръжението трябва да бъде изплакнато. 

Предварително съхранение на ОО- мембрани 

Използваните ОО мембрани са класифицирани като опасен отпадък с код 19 08 08* 
- отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали. Съгласно Условие 11.3.2,
Условие 11.3.3. и Условие 11.3.4. същите се съхраняват предварително за срок, не по-
дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане,

в добре затворени съдове, изготвени от материали, които не могат да
взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен 
отпадък”, код и наименование на отпадъка съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за 
класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 
Образуваният опасен отпадък от мембраните с код 19 08 08* се съхранява в закритото 
метално хале на обозначеното място в Приложение № 15. 

Отвеждащ колектор за пречистени води 

В съответствие с Условие 10.1.2.1.1. от действащото КР, Операторът зауства 
смесен поток отпадъчни води: инфилтрат (от депото) след пречистване в ЛПСОВ и 
производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите) в канализацията на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. 

Закриване и рекултивация на депото 

Закриването и рекултивацията на депото за индустриални отпадъци, съгласно 
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, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., се извършва по предварително изготвен план, 
който включва дейности по демонтаж на изградените трайни съоръжения, които не са 
свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на 
терена. Повърхностната изолация на депото се извършва в съответствие с проектно 
решение за изграждане на горния изолиращ екран. 

Техническата рекултивация на депата се извършва съгласно изискванията на 
Наредба № 6/27.08.2013 г. за полагане на горен изолиращ екран. Горният изолиращ екран 
е предназначен да осигури изолацията на повърхността на депото за отпадъци срещу 
проникване на повърхностни води и други атмосферни влияния. Трябва да се вземат 
предвид и изискванията за рекултивация на повърхността на депата и вписването им в 
съществуващия ландшафт. В проектната документация на депото епредвидено 
изграждането на горен изолиращ екран от естествени и синтетични материали, чиито 
характеристики не противоречат на изискванията на Наредба  № 6/27.08.2013 г., като 
горният изолиращ екран включва: 

 Минерално уплътнение - съгласно Прил. 2 към чл. 23 на Наредба № 6/27.08.2013г.;

 Геомембрана (фолио) от високоплътен полиетилен HDPE с дебелина 2 mm – по
дъното и откосите на котлована (Прил. 2 към чл. 23 на Наредба № 6/27.08.2013г.);
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 Предпазен геотекстил – (съгласно Прил. 2 към чл. 23 на Наредба  №
6/27.08.2013г.), предпазва геомембраната от пряк контакт с дренажната фракция на
площния дренаж;

 Площен дренаж би могъл да се изпълни в два варианта: 1вариант - Изпълнява се
от дренажна фракция 16-32 mm от промита речна баластра или друга дренажна
фракция със същата филтрационна способност (коефициент на филтрация
Кф>1.10-3 m/s, съгласно БДС 169-81). Полага се на слой с дебелина 50 cm. 2
вариант – синтетичен дренажен геокомпозит и 15 cm предпазен слой от
едрозърнест промит пясък

 Рекултивационен пласт- Насипването ще се извърши по цялата площ на депото
и се състои от земни маси с дебелина на слоя 50 cm. Рекултивационният пласт е
съобразен с възможността за изпълнение на биологична рекултивация на депото.
С оглед предпазване на бъдещата растителност от неблагоприятни въздействия
земните маси за рекултивиращия слой не трябва да са замърсени с тежки и редки
метали и токсични елементи; да имат съдържание на хумус-равно или по-голямо от
0.5 % /или съдържание на органичен въглерод, равно или по-голямо от 0.3 %,
определено в средна проба; общо количество соли - до 0.3 %; механичен състав -
30-50 % физична глина. Хумусните почвени материали за рекултивиращия слой
трябва да имат: съдържание на хумус, равно или по-голямо от 1 % или съдържание
на органичен въглерод, равно или по-голямо от 0.6 %, определено в средна проба,
общо количество соли - до 0.3 %.

Общият обем на запръстяване на депото по време на рекултивация ще бъде 321,40 
m3. 

Временната и крайната рекултивация на дадена клетка могат да започнат по 
откосите в ниската част и по време на запълването им в горната част с отпадъци по 
преценка на Оператора на депото. Крайната рекултивация се полага по външните откоси 
и табана на оформеното тяло на отпадъците, а временната – на вътрешните откоси между 
две съседни клетки. За временната рекултивация с дебелина на пласта 0,20-0,30m могат 
да се използват налични земни маси, дребни строителни отпадъци и устойчиви на разпад 
отпадъчни шлаки.  

Крайната рекултивация се извършва по детайл (съгласно Наредба № 6):  

- запечатващ слой от 0.50 m глина върху подравнената повърхност на
отпадъците; 

- изолационна геомембрана (Наредба №6, Приложение 2, т.3.9, 3.10, 4.14 и
4.15) от HDPE, дебелина 2,0 mm, UV устойчива, двойно структурна срещу хлъзгане на 
покривните слоеве – задължителна за клетките с опасни отпадъци; 

- защитена от геотекстил 800 g/m²;

- отгоре се насипва дренажен слой чакъл с дебелина 0,50m;

- следва покривен слой почва с дебелина 0,70m;

- на повърхността се полага слой хумус с дебелина 0,30m, който служи за
основа на биологичната рекултивация. 

Предвид на това, че депонираните в клетките индустриални отпадъци не отделят 
газ, не се предвижда газов дренажен слой.  

Биологичната рекултивация на депото се извършва в изпълнение на 
изискванията на Наредба  № 6/27.08.2013 г. и Наредба № 26/1996г. за оформяне на 
подходящ ландшафт и вписване на депата в съществуващия такъв (чл.1, ал.3). Съгласно 
Наредба № 26/1996г. „За рекултивация и подобряване на слабо продуктивни земи” към 
биологичната рекултивация се отнасят дейностите по създаване на устойчива екосистема, 
близка до естествената. 
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Общата площ за биологична рекултивация е 102,30 dka. От нея са изключени 
площите на пътища, канали и съоръжения. Предвидено е целоплощно внасяне на 
минерални торове, затревяване с тревни смески, подходящи за наклонени до стръмни 
терени по склоновете и бермите на закритата клетка.  

Предвидено е затревяване с тревна смеска със състав: 

‐ Бяла детелина /Trifolium repens/– 40 %; 

‐ Троскот /Cunodon dctylon /– 40 %; 

‐ Еспарзета /Onobrichis alba / – 20 %; 

При разходна норма 20 kg/dka. 

Изброените по-горе тревни видове помагат за запазването на хранителните 
вещества в почвата. Тревният килим запазва почвената влажност и температура на 
почвата и я предпазва от ерозията на вятъра и водата. Смеската е толерантна към 
тъпчене и регенерира бързо, устойчива е на засушаване, осъществява ерозионен контрол, 
филтрира отточните води, задържа почвената влага и поддържа богато съдържание на 
органични материали. Препоръчително е присъствието на разнообразни местни видове 
върху запечатващия слой, което е основа за формирането на устойчиви растителни 
формации и ефективно използване на влагата и хранителните вещества от субстратите.  

Биологичната рекултивация ще се извършва по предварително изготвен работен 
проект. 

Мониторингова система 

Мониторинговата система е изградена в изпълнение на изискванията на 
действащото КР и  Наредба № 6/27.08.2013 г. 

Съгласно чл. 3 на Наредбата мониторинг и контрол на депото се осъществяват:  

• В процеса на експлоатацията на депото;

• След закриване на депото в продължение на 30-годишен след експлоатационен
период. 

Мониторингът се извършва както по отношение на депонирания отпадък, така и за 
осигуряване опазването на околната среда по различните компоненти. Съгласно 
изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. се наблюдават и измерват следните 
показатели на околната среда и техните параметри:  

1. Метеорологични данни;

2. Емисионни данни: контрол върху водите и инфилтрата;

3. Опазване на подземните води;

4. Топография на депото; състоянието на тялото на депото.

Мониторинговата система се състои се от две части:

• геодезическа- за следене преместванията на тялото на депото;

• мониторинг на водите- подземни и повърхностни.

Влиянието на депото се отчита като се сравняват наблюдаваните показатели на
подземните води от наблюдателните кладенци. При нормална експлоатация няма наличие 
на инфилтрат от депото в подземните води, тъй като  площадката има долен изолационен 
екран. 

План за собствен мониторинг по компонентите и факторите на околната среда е 
даден в съответните раздели на заявлението 

3.1.1.2. Количествена информация за Депо за индустриални отпадъци 
(опасни и неопасни) при неговата експлоатация 
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Единицата продукт е 1 тон депониран отпадък. 

Таблица 1. Консумация на ресурси: 

Показател 
Стойност съгласно 
избрана техника 

Стойност/обхват 
стойности съгласно 
заключения за НДНТ, 

вкл. приети с 
Решение на ЕК 

Консумация на вода  0,04 m3/t В BREF-няма данни 
Консумация на топлинна енергия Не се използва -
Консумация на електрическа енергия 0,01 MWh/t В BREF-няма данни 
Употреба на опасни вещества 
(суровини,спомагателни материали и/или 
горива)*: 
1.Сярна киселина (H2SO4) (37%-39%)

2.Алкални почистващи смеси

3.Кисели почистващи смеси

4.Антискалант
Азотна киселина (20-40 %)
Фосфорна киселина (20-40 %)

0,0031 t/t 

9,67 * 10-5 t/t 

9 * 10-5 t/t 

1,32 * 10-5 t/t 

В BREF-няма данни 

Консумация на основни суровини: 
1.Земни маси 0,1 t/t 

В BREF-няма данни 

Гориво 
Дизелово гориво – не се съхранява на 
площадката 

0,007 t/t В BREF-няма данни 

*Повече информация по отношение на ОХВ е дадена в т. 4.3 от заявлението.

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Операторът предоставя информацията, изискана в таблиците по Приложение 1А. 

Таблица 1 – Общи емисии на вредни вещества (организирани и 
неорганизирани, в т.ч. площни и/или линейни), изпускани в атмосферния въздух от 
инсталацията – информация съгласно Приложение 1 А от Методиката за определяне 
на най-добри налични техники: 

№ Вредни вещества 
Емисионна стойност 

съгласно избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/ед.п] [mg/Nm3] [g/h] [g/ед.п] 
1. Серни съединения - - - - - - 
1.1 SO2 (серен диоксид) - - - - - - 
1.2 SO3 (серен триоксид) - - - - - - 
1.3 H2S (сероводород) - - - - - - 
1.4 CS2 (серовъглерод) - - - - - - 
1.5 … (други) - - - - - - 
2. Азотни съединения - - - - - - 
2.1 NOx (азотни оксиди) - - - - - - 
2.2 NH3 (амоняк) - - - - - - 
2.3 HNO3 (азотна к-на) - - - - - - 
2.4 … (други) - - - - - - 
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№ Вредни вещества 
Емисионна стойност 

съгласно избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/ед.п] [mg/Nm3] [g/h] [g/ед.п] 
3. Въглероден оксид 

(CO) 
- - - - - - 

4. Летливи органични 
съединения (ЛОС) 

- - - - - - 

4.1 Общ органичен 
въглерод 

- - - - - - 

4.2 Бензен (С6Н6) - - - - - - 
4.3 ... (други, в т.ч. с 

рискови фрази) 
- - - - - - 

5. Прах (прахообразни 
вещества) 

- - - - - - 

5.1 Общ прах - - - - - - 
5.2 ФПЧ10 - - - - - - 
5.3 ФПЧ2,5 - - - - - - 
6. Метали и 

съединенията им 
- - - - - - 

6.1 Cd и съединенията 
му 

- - - - - - 

6.2 Pb и съединенията му - - - - - - 
6.3 Ni и съединенията му - - - - - - 
6.4 Hg и съединенията 

му 
- - - - - - 

6.5 ... (други) - - - - - - 
7. Азбест (суспендирани 

частици влакна) 
- - - - - - 

8. Cl и съединенията му - - - - - - 
9. F и съединенията му - - - - - - 
10. As и съединенията му 
11. Цианиди - - - - - - 
13. Вещества или 

препарати с доказани 
канцерогенни 
свойства 

- - - - - - 

14. Вещества или 
препарати с доказани 
мутагенни свойства 

- - - - - - 

15. Вещества или 
препарати с доказано 
въздействие върху 
възпроизводството 

- - - - - - 

16. Диоксини/фурани - - - - - - 
17. Полициклични 

ароматни 
въглеводороди (ПАВ) 

- - - - - - 

Не се отнася – на площадката няма източници на организирани емисии на вредни 
вещества (няма изпускащи устройства). За неорганизираните емисии – виж таблица 
1.2. по-долу. 
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Таблица 1.1 – Организирани емисии на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от инсталацията – информация съгласно Приложение 1 А от 

Методиката за определяне на най-добри налични техники: 

№ Вредни вещества 
Емисионна стойност 

съгласно избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/ед.п] [mg/Nm3] [g/h] [g/ед.п] 
Общо за всички изпускащи устройства (комини): 
1. Серни съединения - - - - - - 
1.1 SO2 (серен диоксид) - - - - - - 
1.2 SO3 (серен триоксид) - - - - - - 
1.3 H2S (сероводород) - - - - - - 
1.4 CS2 (серовъглерод) - - - - - - 
1.5 … (други) - - - - - - 
2. Азотни съединения - - - - - - 
2.1 NOx (азотни оксиди) - - - - - - 
2.2 NH3 (амоняк) - - - - - - 
2.3 HNO3 (азотна к-на) - - - - - - 
2.4 … (други) - - - - - - 
3. Въглероден оксид 

(CO) 
- - - - - - 

4. Летливи органични 
съединения (ЛОС) 

- - - - - - 

4.1 Общ органичен 
въглерод 

- - - - - - 

4.2 Бензен (С6Н6) - - - - - - 
4.3 ... (други, в т.ч. с 

рискови фрази) 
- - - - - - 

5. Прах (прахообразни 
вещества) 

- - - - - - 

5.1 Общ прах - - - - - - 
5.2 ФПЧ10 - - - - - - 
5.3 ФПЧ2,5 - - - - - - 
6. Метали и 

съединенията им 
- - - - - - 

6.1 Cd и съединенията 
му 

- - - - - - 

6.2 Pb и съединенията му - - - - - - 
6.3 Ni и съединенията му - - - - - - 
6.4 Hg и съединенията 

му 
- - - - - - 

6.5 ... (други) - - - - - - 
7. Азбест (суспендирани 

частици влакна) 
- - - - - - 

8. Cl и съединенията му - - - - - - 
9. F и съединенията му - - - - - - 
10. As и съединенията му - - - - - - 
11. Цианиди - - - - - - 
13. Вещества или 

препарати с доказани 
канцерогенни 
свойства 

- - - - - - 
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№ Вредни вещества 
Емисионна стойност 

съгласно избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/ед.п] [mg/Nm3] [g/h] [g/ед.п] 
14. Вещества или 

препарати с доказани 
мутагенни свойства 

- - - - - - 

15. Вещества или 
препарати с доказано 
въздействие върху 
възпроизводството 

- - - - - - 

16. Диоксини/фурани - - - - - - 
17. Полициклични 

ароматни 
въглеводороди (ПАВ) 

- - - - - - 

Не се отнася – на площадката няма източници на организирани емисии на 
вредни вещества (няма изпускащи устройства). 

Таблица 1.2 – Неорганизирани емисии на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от инсталацията – информация съгласно Приложение 1 А от 

Методиката за определяне на най-добри налични техники: 

№ Вредни вещества 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за 

НДНТ, вкл. приети с 
Решение на ЕК 

[g/h] [g/ед.п] [g/h] [g/ед.п] 
1. Серни съединения - - - - 
1.1 SO2 (серен диоксид) - - - - 
1.2 SO3 (серен триоксид) - - - - 
1.3 H2S (сероводород) - - - - 
1.4 CS2 (серовъглерод) - - - - 
1.5 ... (други) - - - - 
2. Азотни съединения - - - - 
2.1 NOx (азотни оксиди) - - - - 
2.2 NH3 (амоняк) - - - - 
2.3 HNO3 (азотна к-на) - - - - 
2.4 … (други) - - - - 
3. Въглероден оксид (CO) - - - - 
4. Летливи органични съединения (ЛОС) - - - - 
4.1 Общ органичен въглерод - - - - 
4.2 Бензен (С6Н6) - - - - 
4.3 — (други, в т.ч. с рискови фрази) - - - - 
5. Прах (прахообразни вещества) - - - - 
5.1 Общ прах - - - - 
5.2 ФПЧ10 - - - - 
5.3 ФПЧ2,5 - - - - 
6. Метали и съединенията им - - - - 
6.1 Cd и съединенията му - - - - 
6.2 Pb и съединенията му - - - - 
6.3 Ni и съединенията му - - - - 
6.4 Hg и съединенията му - - - - 
6.5 … (други) - - - - 
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№ Вредни вещества 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за 

НДНТ, вкл. приети с 
Решение на ЕК 

[g/h] [g/ед.п] [g/h] [g/ед.п] 
7. Азбест (суспендирани частици влакна) - - - - 
8. Cl и съединенията му - - - - 
9. F и съединенията му - - - - 
10. As и съединенията му - - - - 
11. Цианиди - - - - 

- - - - 
13. Вещества или препарати с доказани 

канцерогенни свойства 
- - - - 

14. Вещества или препарати с доказани 
мутагенни свойства 

- - - - 

15. Вещества или препарати с доказано 
въздействие върху възпроизводството 

- - - - 

16. Диоксини/фурани - - - - 
17. Полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ) 
- - - - 

1. Серни съединения - - - - 
1.1 … - - - - 
… - - - - 
17. Полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ) 
- - - - 

По време на експлоатацията на депото са възможни неорганизирани емисии 
от: 

 ДВГ на колите, които се използват за извозване на отпадъците.
Количеството на газово-праховите емисии от транспортните дейности ще
зависи от броя на използваните машини, броя на курсовете, транспортните
разстояния, състоянието и поддържането на автомобилния парк и пътната
настилка.

 Механизацията и техниката, която се използва за вътрешен транспорт на
междинни и крайни продукти, челен товарач,  булдозер, валяк, използвани
при запръстяване на отпадъците на депото.

 От разпрашаване на почва или сухи дребнозърнести отпадъци при силни
ветрове – прахови частици от експлоатираната площ на депото.

Към момента няма методика, по която да бъдат определени емисиите на прах 
от депа. 

Предвидената технология включва оросяване, предварителна обработка и 
използване на специализирана техника, своевременно запръстяване на отпадъците, които 
напълно да предотвратят генерирането на прахови емисии, както от депото, така и по 
време на депониране на отпадъците. При спазване на технологичните изисквания за 
предварителна обработка на прахообразните отпадъци, овлажняване,  използване на 
геотекстил или полипропиленово фолио за покриване на отпадъците при силен вятър и 
др. мерки,  емисии от депото не би следвало да се очакват.  

Въпреки това Операторът прилага изпълнението на следните мерки: 
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- използваното гориво има сертификат за съдържание на олово, сяра и други вредни
за околната среда вещества;

- редовно се измиват колите, пътищата на депото, и там където е необходимо се
оросяват в сухите периоди;

- при нобходимост отпадъците, които се депонират, се омокрят предварително и са
с висока влажност, което предотвратява появата на неорганизирани прахови
емисии;

- своевременно запръстяване на отпадъците и рекултивация на клетките
(участъците), при които е приключило депонирането;

- изграждане на система за оросяване на отпадъците и пътищата за
транспортирането им;

- изграждане на лесозащитен пояс от вътрешната страна по цялата дължина на
оградата с ширина до 3,0m с цел намаляване скоростта на вятъра и предпазване
от разпрашаване на отпадъците;

- приеманите отпадъци, които се депонират, са не самозапалващи се, не
самовъзпламеняващи се и не експлозивни, при условията и начина на депониране
на ДИО;

- покриване на работния участък с временно защитно покритие при ветровито време
(напр. геотекстил).

Таблица 2 - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Показател/Вид замърсител 
Емисионна стойност, съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

Органохалогенни 
съединения и вещества, 
които може да образуват 
такива съединения във 
водна среда 

Концентрация на 
замърсители в 
отпадъчните 
води 

Стойности на 
водите след 
осмозата 
(ЛПСОВ) 

Неразтворени 
вещества  

50 mg/dm3  

БПК5 <15 mg/dm3 
ХПК (бихроматна) <70 mg/dm3 
Хлорни йони 300 mg/dm3 
Сулфатни йони  300 mg/dm3 
Желязо (общо) <1,5 mg/dm3 
Манган (общ) 0,3 mg/dm3  
Общ азот  
Общ фосфор  
Екстрахируеми 
вещества (с 
тетрахлорметан ) 
Живак  
Кадмий <0,1 mg/dm3 
Олово <0,05 mg/dm3 
Арсен  
Мед <0,1 mg/dm3 
Хром 
(тривалентен) 
Хром 
(шествалентен) 

0,1 mg/dm3  

Съгласно индивидуални 
емисионни норми (ИЕО), 

определени в действащото 
комплексно разрешително 
на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 

АД 

Концентрация 
на 
замърсители в 
отпадъчните 
води 

Стойност
и на 

водите 
след 

осмозата 
(ЛПСОВ) 

Неразтворени 
вещества  

50 
mg/dm3  

БПК5 
<15 

mg/dm3 
ХПК 
(бихроматна) 

<70 
mg/dm3 

Хлорни йони 
300 mg/d

m3 

Сулфатни йони 
 300 

mg/dm3 

Желязо (общо) 
<1,5 

mg/dm3 

Манган (общ) 
0,3 

mg/dm3  
Общ азот  

Органофосфорни 
съединения 
Органокалаени 
съединения 
Вещества и смеси с 
доказани канцерогенни 
свойства 
Вещества и смеси с 
доказани мутагенни 
свойства 
Вещества и смеси, които 
доказано могат да 
въздействат чрез водната 
околна среда върху 
възпроизводството 
Устойчиви въглеводороди 
и устойчиви и 
биоакумулируеми 
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Показател/Вид замърсител 
Емисионна стойност, съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

органични токсични 
вещества 

Кобалт  0,5 mg/dm3 
Никел <0,2 mg/dm3 
Цинк <5 mg/dm3 
Цианиди (общо)  5 mg/dm3 
Анионактивни 
детергенти 
Феноли (летливи)
Нефтопродукти  10 mg/dm3  
АОХ
Активна реакция 
рН 

6-8,5

Хром (общ) <0,39 mg/dm3 
Амонячен азот 
(NH4-N) 

<2 mg/dm3 

Азотен диоксид 
(NO2-N) 

<0,02 mg/dm3 

Проводимост <1,3
Хлорид <300 mg/dm3 
Филтрирани 
твърди частици 

<50 mg/dm3 

Калций няма стойност 
Магнезий няма стойност 
Органичен 
въглерод 

<12 mg/dm3 

Фосфат <1 mg/dm3 
Разтоврими 
вещества 

няма стойност 

Електропроводим
ост 

25 mS/cm 

Суспендирани 
вещества 

25 mg/dm3 

Общ фосфор  
Екстрахируеми 
вещества (с 
тетрахлорметан) 
Живак

Кадмий 
<0,1 

mg/dm3 

Олово 
<0,05 

mg/dm3 
Арсен

Мед 
<0,1 

mg/dm3 
Хром 
(тривалентен) 
Хром 
(шествалентен) 

0,1 
mg/dm3  

Кобалт  
0,5 

mg/dm3 

Никел 
<0,2 

mg/dm3 
Цинк <5 mg/dm3 
Цианиди (общо)  5 mg/dm3 
Анионактивни 
детергенти 
Феноли 
(летливи) 

Нефтопродукти  
10 

mg/dm3  
АОХ
Активна реакция 
рН 

6-8,5

Хром (общ) 
<0,39 

mg/dm3 
Амонячен азот 
(NH4-N) 

<2 mg/dm3 

Азотен диоксид 
(NO2-N) 

<0,02 
mg/dm3 

Проводимост <1,3 

Хлорид 
<300 

mg/dm3 
Филтрирани 
твърди частици 

<50 
mg/dm3 

Калций 
няма 

стойност 

Магнезий 
няма 

стойност 
Органичен 
въглерод 

<12 
mg/dm3 

Фосфат <1 mg/dm3 
Разтоврими 
вещества 

няма 
стойност 

Електропроводи
мост 

25 mS/cm 

Суспендирани 
вещества 

25 mg/dm3 

Цианиди 
Метали и техните 
съединения 
Арсен и неговите 
съединения 
Биоциди и други продукти 
за защита на растенията 
Суспендирани материали 
Вещества, допринасящи 
за еутрофикация (по-
конкретно нитрати и 
фосфати) 
Вещества, които имат 
неблагоприятно 
въздействие върху 
кислородния баланс (и 
могат да бъдат измервани 
с параметри като БПК, 
ХПК и др.) 

Забележка: Не се отнася.  
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За пречистване на инфилтрата от ДИО се използва изградената ЛПСОВ 
пречистваща отпадъчните води, чрез процеса на обратна осмоза до изискванията 
на нормативните документи. Пречистените води се ползват за технологични нужди 
на ДИО (оросяване на индустриалните отпадъци), а останалата част се зауства в 
съществуващия канализационен колектор на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД.  
Пречистените води отговарят на критериите за качество, позволяващи тяхното 
заустване в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. 

Таблица 3 - попълва се при заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 
тела 

Показател/Вид замърсител 

Емисионна 
стойност, 

съгласно избрана 
техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности 
съгласно 

заключения за 
НДНТ, вкл. приети 
с Решение на ЕК 

Вещества в обхвата на Наредба 6/2000 г. 
за емисионни норми за допустимо 
съдържание на вредни и опасни вещества 
в отпадъчните води, зауствани във водни 
обекти (или друга, влязла в сила 
нормативна уредба, допълваща/заменяща 
посочената) 

- 

Пречистване на 
отпадъчните води 
до нормите на 
Наредба № 6 
и нормите на 

Разрешително за 
заустване (ако е 
приложимо.) 

Други вещества, за които са определени 
ограничения в съответното заключение за 
НДНТ 

- - 

Забележка: Не се заустват на отпадъчни води в повърхностни водни тела. 

Таблица 4 - попълва се при заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 
тела 

Показател/Вид замърсител 

Емисионна 
стойност, 
съгласно 
избрана 
техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности съгласно заключения 
за НДНТ, вкл. приети с Решение 

на ЕК 

Вещества, които съгласно 
нормативната уредба са определящи 
за качеството на приемащото 
отпадъчните води водно тяло и се 
съдържат в отпадъчните води от 
инсталацията, например вещества в 
обхвата на Наредбата за стандарти 
за качество на околната среда на 
приоритетни вещества и някои други 
замърсители - 

Съгласно индивидуални 
емисионни норми (ИЕО), 

определени в действащото 
комплексно разрешително на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД 

Концентрация на 
замърсители в 
отпадъчните води 

Стойности 
на водите 

след 
осмозата 
(ЛПСОВ) 

Неразтворени 
вещества  

50 mg/dm3  

БПК5 
<15 

mg/dm3 

ХПК (бихроматна) 
<70 

mg/dm3 
Хлорни йони 300 mg/dm3 

Сулфатни йони 
 300 

mg/dm3 

Желязо (общо) 
<1,5 

mg/dm3 
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Показател/Вид замърсител 

Емисионна 
стойност, 
съгласно 
избрана 
техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности съгласно заключения 
за НДНТ, вкл. приети с Решение 

на ЕК 

Манган (общ) 0,3 mg/dm3  
Общ азот  
Общ фосфор  
Екстрахируеми 
вещества (с 
тетрахлорметан ) 
Живак

Кадмий 
<0,1 

mg/dm3 

Олово 
<0,05 

mg/dm3 
Арсен

Мед 
<0,1 

mg/dm3 
Хром (тривалентен)
Хром 
(шествалентен) 

0,1 mg/dm3  

Кобалт  0,5 mg/dm3 

Никел 
<0,2 

mg/dm3 
Цинк <5 mg/dm3 
Цианиди (общо)  5 mg/dm3 
Анионактивни 
детергенти 
Феноли (летливи)
Нефтопродукти  10 mg/dm3  
АОХ
Активна реакция рН 6-8,5

Хром (общ) 
<0,39 

mg/dm3 
Амонячен азот (NH4-
N) 

<2 mg/dm3 

Азотен диоксид 
(NO2-N) 

<0,02 
mg/dm3 

Проводимост <1,3

Хлорид 
<300 

mg/dm3 
Филтрирани твърди 
частици 

<50 
mg/dm3 

Калций 
няма 

стойност 

Магнезий 
няма 

стойност 

Органичен въглерод 
<12 

mg/dm3 
Фосфат <1 mg/dm3 
Разтоврими 
вещества 

няма 
стойност 

Електропроводимост 25 mS/cm 
Суспендирани 
вещества 

25 mg/dm3 

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за НДНТ 

- - 
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Забележка: Отпадъчните води се заустват в колектор №8 от 
канализационната мрежа на “Стомана Индъстри” АД 

За пречистване на инфилтрата от ДИО се използва изградената ЛПСОВ, 
пречистваща отпадъчните води, чрез процеса на обратна осмоза до изискванията 
на нормативните документи. Пречистените води се ползват за технологични нужди 
на ДИО (оросяване на индустриалните отпадъци), а останалата част се зауства в 
съществуващия канализационен колектор на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД.  
Пречистените води отговарят на критериите за качество, позволяващи тяхното 
заустване в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД и на нормите, посочени в 
действащото комплексно разрешително на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. 

Таблица 5 - Попълва се при заустване на отпадъчни води в канализационни 
системи на населени места 

Показател/Вид замърсител 
Емисионна стойност, 

съгласно избрана техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности 
съгласно 

заключения за 
НДНТ, вкл. приети 
с Решение на ЕК 

Вещества, в обхвата на Наредба 
7/2000 г. за условията и реда за 
заустване на производствени 
отпадъчни води в 
канализационните системи на 
населените места (или друга, 
влязла в сила нормативна 
уредба, допълваща/заменяща 
посочената) 
Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за 
НДНТ 

- - 

Не се отнася. 

Таблица 5.1 - Попълва се при заустване на отпадъчни води в канализационни 
системи на населени места 

Показател/Вид замърсител 
Емисионна стойност, 

съгласно избрана техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности 
съгласно 

заключения за 
НДНТ, вкл. приети 
с Решение на ЕК 

Вещества, в обхвата на Наредба 
7/2000г. за условията и реда за 
заустване на производствени 
отпадъчни води в 
канализационните системи на 
населените места (или друга, 
влязла в сила нормативна 
уредба, допълваща/заменяща 
посочената) 
Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за 

- - 
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НДНТ 
Не се отнася. 

Таблица 6 - Попълва се при заустване на отпадъчни води в подземни води (ако 
нормативната уредба разрешава такова) 

Показател/Вид замърсител 

Емисионна 
стойност, 

съгласно избрана 
техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности 
съгласно 

заключения за 
НДНТ, вкл. приети 
с Решение на ЕК 

Вещества, забранени за заустване в 
подземни води, съгласно влязла в сила 
нормативна уредба,  

- - 

Вещества, които могат да се заустват в 
подземни води, съгласно влязла в сила 
нормативна уредба, 

- - 

Други вещества, за които са определени 
ограничения в съответното заключение за 
НДНТ 

- - 

Забележка: Не се заустват отпадъчни води в подземни води. 

Образуване на отпадъци 
Таблица 7 Количества на образувани отпадъци (t/ t депониран отпадък) 

Показател 

Емисионна 
стойност, 
съгласно 

избрана техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

Количества опасни отпадъци, 
образувани при експлоатацията: 
Пряко от дейността: 
1. Инфилтрат от депа за отпадъци,
съдържащ опасни вещества (Код –
19 07 02*)

2. Отпадъци от мембранни системи,
съдържащи тежки метали (Код – 19
08 08*)

Общи отпадъци за площадката: 
1.Луминесцентни тръби и други
отпадъци, съдържащи живак (Код –
20 01 21*)

0,084 t/t 

0,2*10-5 t/t 

0,2*10-6 t/t 

В BREF-няма данни 

Количества производствени 
отпадъци, образувани при 
експлоатацията: 
Общи отпадъци от площадката: 
1. Битови отпадъци
Смесени битови отпадъци (Код - 20
03 01)

0,0002 t/t 

В BREF-няма данни 
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Показател 

Емисионна 
стойност, 
съгласно 

избрана техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

Възможност за оползотворяване, 
повторна употреба и/или 
рециклиране: 

Всички отпадъци, 
които се 

образуват в 
резултат на 

строителството и 
експлоатацията 
на ДИО ще бъдат 

депонирани, 
оползотворявани 

и/или 
рециклирани в 
съответствие с 
изискванията на 
нормативните 
документи. 

Няма изискване 

Количества от други отпадъци, за 
които са определени ограничения в 
съответното заключение за НДНТ: 
1……………………... 
2 .................................... ……………. 

- - 

Предотвратяване на аварии 

Таблица 8 

Показател 
Максимално 
количество 

Информация в 
заключения за 

НДНТ, вкл. приети 
с Решение на ЕК 

В случай, че предлаганата техника попада в 
обхвата на Раздел I на Глава седма на 
ЗООС за предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества – се изброяват 
веществата от Приложение 3 на ЗООС 

Не попада -

Липсват Заключения за НДНТ за дейността, за която се подава заявление за 
издаване на комплексно разрешително. 

3.1.1.3. Доказване прилагането на НДНТ 

В представената по-долу Таблица 3.1.1.2-1 е направено сравнение между 
проектните решения за изграждане, експлоатация, закриване и следексплоатационни 
грижи за ДИО и изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията 
за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.   

В Таблица 3.1.1.2-2 е направено сравнение на избраната площадка с Наредба № 
7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.  

Избраната площадка и посочените по-долу технически решения гарантират 
ефективността по отношение на опазване на околната среда. 
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Таблица 3.1.1.2-1 Сравнение между проектните решения за изграждане, 
експлоатация, закриване и след експлоатационни грижи за ДИО и изискванията на 

Наредба №6/2013 г. 

Решение, залегнало в инвестиционното 
предложение 

Изисквания на Наредба 
№6/2013 г. 

Общи изисквания към депата 

1. След приключване на процедурата по ОВОС
премината процедура по издаване на първо
комплексно разрешително

Чл.3 (1) т. 2 Изискване за 
регламентиране на дейността с 
разрешително по чл.67 от ЗУО или 
комплексно разрешително по 
чл.117 от ЗООС. 

Изисквания към проектирането и изграждането на депата 

2. Проведено предварително проучване на
площадката. Наличие на инженеро-геоложки и
хидрогеоложки доклад.

Прил.2, т.1.1. и 1.2. Изискване при 
проектиране. 

3. Основно изискване при избора на материали са
представяни в спецификации за качество и
изпитване на предвидените материали

Прил.2, т.1.4. Изисквания към 
качеството и изпитване на 
материалите. 

4.Направени изчисления в предварителните
проучвания за обща устойчивост на депото

Прил.2, т.1.5. Проверка за обща 
устойчивост на тялото на депото. 

Геоложка основа 

6. При геоложки и хидрогеоложки проучвания ако
се установи Коефициент на филтрация к≤1,6.10-9

m/s. да се предвидят мероприятия за: уплътняване
на дъното и откосите, дренаж на подземните води,
минерален запечатващ пласт, изол. геомембрана,
защитен слой от геотекстил на геомембраната, с-
ма за отвеждане на инфилтрат.

Прил.2, т.2.1. Осигуряване на 
подходяща геоложка основа  
Чл.18(2),т.2. при депа за отпадъци 
- к ≤ 1,0 х 10 -9 m/sek и дебелина ≥
1 м;
Прил.2, т.2.1.3. Мероприятия,
когато не е удовлетворено
предходното изискване.

7. Фундирането ще бъде най-малко 1 m над
средногодишното ниво на подземните води за по-
голямата част от дъното на чашата.

Прил.2,т.2.2. Изискване за 
средногодишно ниво на 
подземните води – най-малко 1 m 
под котата за фундиране. 
Прил.2,т.2.2.2. При неспазване на 
горното изискване се допускат 
допълнителни мерки – дренаж на 
ППВ и др. 

Изисквания към долния изолиращ екран на депото 

8. Изпълнено е - изградени са минерален
запечатващ пласт, изолационна геомембрана,
защитен слой, дренажна система.

Прил.2, Раздел 3, т.3.2. 
Изисквания за долния изолиращ 
екран 

9. Използвано е бентонитова хидроизолация
бентонитмат (GCL), отговаряща на изискванията

Прил.2, Раздел 3, А. Минерален 
запечатващ слой 
т.3.5.  дебелина минимум 0,5 m 
т. 3,6. Възможност за използване 
на бентонитова хидроизолация в 
комбинация с минерален  
запечатващ пласт. 
 т.3.6.1.  Изисквания за 
бентонитови хидроизолации 
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Решение, залегнало в инвестиционното 
предложение 

Изисквания на Наредба 
№6/2013 г. 

10. Използвана е изолационна геомембрана Прил.2, Раздел 3, Б. Изолационна 
геомембрана 
т.3.9. и 3.10.Изисквания за 
изолационната геомембрана 

11. Използвано е геотекстил Прил.2, Раздел 3, В. Защитен слой 
на изолационната геомембрана 
3.11.Изисквания за защитния слой 
на изолационната геомембрана 

12. Дренажна мрежа е от площен дренаж с
дебелина най-малко 0,5 m от промита баластра,
осигуряващ коеф. на филтрация ≥1.10-3 m/s; мрежа
от дренажни тръби;  дренажен геотекстил, колектор
и събирателна шахта с помпа. Инфилтратът се
отвежда за пречистване в ЛПСОВ като
пречистените води се заустват.

Прил. 2, Раздел 3, Г. Дренажна 
система за инфилтрат 
т.3.12. Елементи на дренажната 
система 
т.3.13. Изисквания към 
събирателна дренажна мрежа и 
отвеждащ колектор. 

Изисквания към експлоатация на депата 

13. Отпадъците са предварително третирани и
отговарят на изискванията на Прил. 1 на Наредба
6. За експлоатация на депото е издадено
комплексно разрешително.

Чл.31-33, 36, 37. Условия за 
приемане на отпадъците на 
депото 
Чл. 39., чл.40 

14. Предвидени са мерки за контрол на
постъпващите отпадъци, мониторинг и отчет.
Отчетът за дейностите с отпадъци се
регламентира с  комплексно разрешително.

Чл. 39., чл.40. Задължения на 
оператора при експлоатация на 
депото 

Закриване на депата за отпадъци 

15. Ще бъде извършена по план и проект за
повърхностно запечатване на депото  и
рекултивация

Чл. 42., чл.43. Процедура за 
закриване на депото. 

Изисквания към горния изолиращ екран на депото 

16. Ще се проектира минерален запечатващ пласт,
дренажна система, рекултивиращ пласт. Ще бъдат
изпълнени изискванията за проектиране при
дадените условия на сеизмичност, обема на
отпадъците, вписване в ландшафта, изолационна
геомембрана и защитен слой. Депото ще се
запълва на клетки, които ще се покриват с инертен
материал- подравнителен пласт за първична техн.
рекултивация
Предвидена е  техническа и биологична
рекултивация

Прил.2, Раздел 4, т.4.1.-4.5.  
Елементи на горния изолиращ 
екран 

т.4.6. Поетапност на изпълнение 
на горен изолиращ екран 
т.4.7. Изискване за наклон на 
откосите1:2,5 

17. Не се отнася Прил.2, Раздел 4, А. Газов дренаж 

18. Ще бъде използван минерален запечатващ
пласт.

Прил.2, Раздел 4, Б. Минерален за 
печатващ пласт 

19. Изолационна геомембрана и геотекстил - двата
материала ще удовлетворят изискванията за
качество.

Прил.2, Раздел 4, В. Изолационна 
геомембрана и защитен слой на 
изолационната геомембрана 
т.4.14. и 4.15. Изисквания към 
изол. геомембрана и защитен слой 
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Решение, залегнало в инвестиционното 
предложение 

Изисквания на Наредба 
№6/2013 г. 

20. Изградени са площен дренаж, дренажен
геотекстил и с-ма от дренажни тръби .

Прил.2, Раздел 4, Г. Дренажна 
система 
Т.4.16., 4.17, 4.18 Изисквания за 
елементи на дренажната система 
и нейните качества – 10% 
обезпеченост при поемане на 
повърхностен отток, формиран от 
интензивен валеж. 

21. Ще се разработи проект за рекултивация –
техническа и биологична, в който ще бъдат
разгледани и препоръчани етапите и подходящите
растителни видове.

Прил.2, Раздел 4, Д. 
Рекултивиращ пласт 
т.4.19-4.21. Изисквания за 
рекултивация 

22. В проекта ще се предвидят необходимите
мероприятия за осигуряване на сеизмична
стабилност, независимо от зърнометричния състав
и  еднородността на преобладаващия отпадък.

Прил.2, Раздел 6. Осигуряване на 
стабилност на отпадъчното тяло 
на депото. 

23. Планът за собствен мониторинг е утвърден
съгласно издаденото комплексно разрешително за
депото. Прилагания контрол включва:
- отпадъчни води: инфилтрат;
- подземни води;
- стабилност на тялото;
- други
Честота на мониторинга – по изискванията на
Приложение №3 от Наредба №6.

Чл.44 и Приложение №3, Контрол 
и мониторинг 

24. Операторът следва има разработена политика
за изпълнение на нормативните актове за
здравословни и безопасни условия на труд за
различни дейности, работи и оборудване, свързани
с управление на отпадъците следва да бъде
документирана в  инструкции за работа на всяко
работно място. Важна превантивна мярка е
обучението на персонала и повишаване на
квалификацията му.

Чл.61-64, Осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд 

25.Въведени са вътрешнофирмени инструкции и
планове за обучение. Изисквания за квалификация
на персонала

Чл.65, 66, Изисквания за 
квалификация и обучение на 
персонала 

Таблица 3.1.1.2-2 Сравнение на съответствието на временната  площадка за 
съхранение на отпадъци с изискванията на приложимата нормативна уредба и списък 
на използваните нормативни документи 

Нормативни изисквания 
Проект временна 

площадка 
Съответ-
ствие 

Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци 
Чл. 3. (1) Площадките за третиране на 
отпадъци се отреждат с влязъл в сила 
подробен устройствен план (ПУП), 
изработен и одобрен по реда на глава 
седма, раздел ІІІ от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ).  

Премината е процедура по 
реда на глава седма, 
раздел ІІІ от Закона за 
устройство на територията 
(ЗУТ)подробен 
устройствен план (ПУП) 

Съответства 
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Нормативни изисквания 
Проект временна 

площадка 
Съответ-
ствие 

Чл. 9. (1) Местоположението на депата за 
отпадъци и на другите площадки за 
третиране на отпадъци се съобразява с:  
1. изискванията за отстояние на границата
на площадката до:
а) границите на урбанизираните територии,
в т.ч. до жилищните зони, до вилните зони,
до курортите, до курортните и излетните
комплекси, до другите места за отдих, както
и до предприятията и складовите бази на
хранителната промишленост, съгласно
нормативно установените хигиенно-
защитни зони за осигуряване на здравна
защита на селищната среда и прилежащите
й територии;
б) водните пътища и водните обекти;
в) земеделските и горски територии;
2. забраните и ограниченията, свързани с
експлоатацията на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците
и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
3. наличие в района на площадките на:
а) подземни води;
б) крайбрежни води;
в) незащитени водоносни хоризонти при
максимално водно ниво на дълбочина по-
малка от 1.0 м под долния изолационен
екран на депата за отпадъци;
г) общо и индивидуално водоползване и
ползване на водни обекти;
д) защитени природни територии и обекти;
е) недвижими паметници на културата;
ж) площи, за които има предоставени
разрешения за търсене и/или проучване на
подземни богатства.

Местоположението на 
ДИО е съобразено с: 
1. изискванията за 
отстояние на границата на 
площадката до 
съответните територии и 
обекти; 
2. забраните и
ограниченията, свързани с
експлоатацията на
санитарно-охранителните
зони около
водоизточниците и
съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и
около водоизточниците на
минерални води,
използвани за лечебни,
профилактични, питейни и
хигиенни нужди;
3. наличие в района на
площадките на водни
обекти, защитени
природни територии и др.

Съответства 

Чл. 9. (2) Не се допуска разполагане на 
площадки за третиране на отпадъци на 
територията на:  
1. национални паркове и природни
резервати и други защитени територии,
освен в случаите, когато с плана за
управление за определени зони се допускат
дейности и операции по третиране на
отпадъци;
2. археологически, архитектурни и други
резервати и обекти, обявени за недвижими
паметници на културата;
3. райони с неблагоприятни инженерно-
геоложки условия (свлачища, срутища и
др.), когато е икономически

Територията на 
площадката не попада в 
обхвата на обекти 
посочени в чл.9 (2) на 
Наредбата 

Съответства 
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нецелесъобразно тяхното отстраняване или 
укрепване;  
4. райони с открит карст;
5. терени с потенциална опасност от
слягане и пропадане над изоставени минни
изработки;
6. пояс І и пояс ІІ на санитарно-охранителни
зони на водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди;
7. находища за открит добив на подземни
богатства, включени в Националния баланс
на запасите и ресурсите на подземни
богатства;
8. крайбрежни заливаеми ивици, речни
русла и защитни диги;
9. други територии за които със закон са
забранени дейности и операции по
третиране на отпадъци.
Чл. 12. (1) Площта на територията, която с 
ПУП се отрежда за площадки за третиране 
на отпадъци, се определя в съответствие с 
установените коефициенти на 
използваемост на територията на 
площадката, определени в приложение № 
1.  
Приложение № 1 към чл.12 Коефициенти на 
използваемост на територията на 
площадките за третиране на отпадъците 
1. Коефициентът на използваемост на
площадките за третиране на отпадъци се
определя като отношение на площта,
застроена с основни и спомагателни
съоръжения за третиране на отпадъците, с
обслужващите административни, битови и
други сгради и помещения, със складове и
навеси и с надземни и подземни 
площадкови мрежи на техническата 
инфраструктура (пътища, тротоари, 
пешеходни алеи, водоснабдителни и 
канализационни площадкови мрежи и 
съоръжения, електрически уредби, 
естакади и други площи, заети от открити 
производствени площадки, складове и 
паркинги), към общата територия на 
площадката.  
2. В общата площ на площадката не се
включват:
а) предвидените озеленени площи на
територията на площадката за третиране на
отпадъци;

Коефициент на 
използваемост на 
територията на 
площадката – 0,95 

Съответства 
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б) площите за здравна защита на 
селищната среда извън територията на 
площадката за третиране на площадката.  
3. Минималните коефициенти на 
използваемост на площадките за дейности 
и операции по третиране на отпадъците се 
определят съгласно таблицата.  
Площадки за третиране на отпадъци - 
Събиране, временно съхраняване и 
предварително третиране. Коефициент на 
използваемост на територията на 
площадката – 0,80 
Чл. 13. (1) Площадките, предназначени за 
третиране на отпадъци, се застрояват със:  
1. съоръжения, обезпечаващи 
извършването на дейностите по събиране, 
временно съхраняване, оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците;  
2. обслужващи сгради и съоръжения за
работещите на територията на площадката.  
Чл. 13. (2) Площадките за третиране на 
отпадъци, разположени на територията на 
предприятие, при чиято дейност се 
образуват отпадъци, се устройват и 
застрояват съобразно правилата и нормите 
за устройство и застрояване на съответното 
основно промишлено предприятие. 

На територията на 
обслужващата площадка 
са изградени 
Офис-сграда с химически 
санитарно-хигиенен блок, 
склад, парко места и други, 
свързани с 
експлоатацията на депото 
и отговарящи на 
изискванята на чл. 13 от 
Наредба 7. 

Съответства 

Чл. 14. Територията на площадката за 
третиране на отпадъци се планира и 
застроява при спазване на нормите, 
определени в приложение № 2.  
Приложение № 2 към чл. 14 Норми за 
планиране и застрояване на площадки за 
третиране на отпадъци 
Площадки за третиране на отпадъци - 
Временно съхраняване и предварително 
третиране. 
Максимално допустима плътност на 
застрояване, П – 70 
Максимално допустима интензивност на 
застрояване, К

и 
 - 1,8

Минимална озеленена площ в % от общата 
площ - 25 

ДИО е проектирано и  
изградено в съответствие 
с нормите, определени в 
приложение № 2. 

Съответства 

Чл. 21. Местоположението на 
съоръженията за третиране на отпадъци и 
обслужващите сгради се определя при 
спазване на противопожарните строително-
технически норми (ПСТН), санитарно-
хигиенните изисквания и нормативно 
установените сервитути на елементите на 
техническата инфраструктура, при 
осигуряване на най-кратки комуникационни 
и технологични връзки.  

Местоположението на 
депото и обслужващите 
сгради се определя при 
спазване на 
противопожарните 
строително-технически 
норми (ПСТН), санитарно-
хигиенните изисквания и 
нормативно установените 
сервитути на елементите 
на техническата 

Съответства 
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инфраструктура, при 
осигуряване на най-кратки 
комуникационни и 
технологични връзки. 

Чл. 22. (1) Автомобилните пътища на 
територията на площадката за третиране на 
отпадъци и товаро-разтоварните фронтове 
трябва да осигуряват:  
1. единен транспортен процес за предаване
на отпадъците за третиране, при 
възможност без претоварване;  
2. безопасност на движението;
3. спазване изискванията на ПСТН;
4. контролно-пропускателен режим,
съгласно изискванията за физическа
защита и изискванията за приемане и
контрол на постъпващите и на изнасяните
от площадката отпадъци.

ДИО е проектирано и  
изградено в съответствие 
с работния проект с 
необходимите пътища, 
пътни знаци и 
хоризонталната 
маркировка. Изготвена е 
организация на 
движението за пътните 
връзки. 
Входящият контрол на 
отпадъците включва 
непрекъснато определяне 
на масата на отпадъците и 
периодични анализи на 
техния състав. 

Съответства 

Чл. 25. Оценка и избор на геоложката 
основа се извършват за площадки за 
третиране на отпадъци за случаите по чл. 5, 
ал. 2.  
Чл. 26. (1) Геоложката основа на 
площадките за третиране на отпадъци 
трябва да отговаря на следните условия: 
1. да е хомогенна, от слабо напукани скали
или свързани литоложки разновидности в
твърда до твърдопластична консистенция;
2. да притежава необходимата носеща
способност и устойчивост при натоварване
от съоръженията за третиране на отпадъци.
(2) При оценката и избора на геоложката
основа за определяне на площадка за депо
за отпадъци трябва:
1. да се удовлетворяват условията по ал. 1;
и
2. геоложката основа да представлява
геоложка бариера срещу проникване и
разпространение на замърсявания от
отпадъчното тяло и да се характеризира
със:
а) коефициент на филтрация <= 1,10(-9)
m/sek и дебелина най-малко 5 m - за депа за
опасни отпадъци;
б) коефициент на филтрация <= 1,10(-9)
m/sek и дебелина най-малко 1 m - за депа за
неопасни отпадъци;
в) коефициент на филтрация <= 1,10(-7)
m/sek и дебелина най-малко 1m - за депа за
инертни отпадъци.
(3) Когато избраният терен не отговаря на
изискванията по ал. 2, отреждането му за

Площадката отговаря на 
изискванията на чл. 26 и 
чл. 27. Извършени са 
хидрогеоложки проучвания 
на алтернативни площадки 
и е избрана конкретната 
площадка за реализация 
на ИП. 

Съответства 
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площадка за депо според други съществени 
критерии се допуска, при условие че се 
предвидят съответни технически 
мероприятия за осигуряване на 
необходимата защита на почвата, 
подземните и повърхностните води. 
Чл. 27. Площадките, предназначени за 
депа, за съоръжения за биологично 
третиране на биоразградими отпадъци и за 
останалите случаи по чл. 5, ал. 2, се 
определят чрез геоложки и хидрогеоложки 
проучвания въз основа на следните 
геотехнически критерии: 
1. геоморфология на района;
2. геоложки строеж, литоложки състав,
физико-механични и деформационни
характеристики;
3. тектонски строеж;
4. физико-геоложки процеси и явления в
района на площадката;
5. хидрогеоложки условия, в т.ч.:
а) режим на подземните води;
б) наличие на водоносен хоризонт, основни
параметри;
в) взаимодействие между водоносните
хоризонти и отделните техни части;
г) химически състав на подземните води и
оценка на тяхната агресивност;
д) хидравлична връзка между повърхностни
и подземни води;
е) области на подхранване на водите;
ж) зона на аерация;
6. носимоспособност и деформации на
геоложката основа;
7. устойчивост на терена;
8. поведение при земетръс и други
динамични въздействия;
9. дълготрайност на естествените и
изкуствените бариери;
10. необходимост от допълнително
заздравяване и отводняване на геоложката
основа;
11. условия за ограничаване миграцията на
замърсителите в геоложката основа и
водите;
12. ниво на риска и опасност от аварии;
13. надеждност на наличната естествена
геоложка основа и на естествените
материали за изолация.
Чл. 5. (2) За случаите, в които дейности или 
операции по третиране на отпадъци 
изискват мерки за защита от увреждане на 
водите, почвата, земните недра и/или 
ландшафта, освен проучванията по ал. 1 се 

Площадката осигурява 
защита от увреждане на 
водите, почвата, земните 
недра и/или ландшафта. 

Съответства 
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извършват и геоложки, хидрогеоложки и 
хидроложки проучвания.  

Площадката е осигурена 
срещу навлизане на 
повърхностни води в 
депонираните отпадъци. 
Изградени са оградни диги. 

Няма несъответствие на стойностите на избраната техника спрямо 
стойностите/ограниченията в BREF-документите. 

Експлоатацията на Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни), 
съответства на нормативните изисквания в Република България и НДНТ за 
строителство, изграждане и експлоатация на депа. 

4. Използвани ресурси

4.1. Вода 

Инфраструктурата на депото – пътища, водоснабдяване, канализация и 
електрозахранване е свързана към тази на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД или най-близко 
разположените точки за присъединяване. За нуждите на целия обект е построен 
довеждащ водопровод с диаметър Ø 90 ПЕВП. Оразмерителните водни количества за 
всички сгради са QПБН = 0.7 l/s за питейни нужди. Площадковото противопожарно 
количество е Q ПП мрежа = 10 l/s. Общото оразмерително водно количество за обекта по 
време на пожар е ΣQ= 0.7 + 10 = 10.7 l/s. Противопожарният водопровод е от тръби HDPE 
Ø90 и Ø110, PN 10. 

Приложение № 24  - Водомерни шахти на водопровод за питейни нужди и 
водопровод за технически нужди. 

По време на експлоатацията от гледна точка на управлението на водите, на 
площадката работят два обособени под-обекта:    

 Депо за индустриални отпадъци (Клетка 1);

 Обслужваща площадка към ДИО.

Осигуреното от водопроводната мрежа в ДИО общото количество вода, за 
експлоатация на депото и обслужващата площадка е с максимален дебит около 17.1 l/sek, 
в т.ч. 2 l/sek за производствени цели и 0.1 l/sek за битови нужди и за противопожарни нужди 
15 l/sek. 

Водоснабдяването с вода за промишлени нужди се осигурява от водопроводната 
мрежа на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. (Приложение № 24 - Водомерни шахти на 
водопровод за питейни нужди и водопровод за технически нужди). 

Водоснабдяването с питейна вода е осигурено от водопроводната мрежа на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. При недостиг на такава, е предвидено доставянето на 
бутилирана вода за нуждите на персонала. 

1. Необходими количества вода при експлоатацията на депото е както следва
(Постоянно работещи 10 човека + 5 приходящи, на 1 смяна – 8,5 ч.):  

 За питейно –битови цели –  до 0.7 l/sek

 За измиване на товарни автомобили, до 10 m3/смяна

 За поддържане и почистване на пътищата и закритото хале – до 10 m3/ смяна

 За поддържане на зелени площи – до 2 m3/d през вегетационния сезон

 За противопожарни нужди - мин.10 l/sek в продължение на 3 часа
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 За оросяване – 1 l/sek. За оросяване на отпадъците се използва както вода
от ретензионния басейн, така и свежа вода (при необходимост).

Като резервен  водоизточник за противопожарни нужди (ППН), в проекта е 
предвидено използването на условно чистите води (техническа вода) след пречистването 
на инфилтрата от депото.  

Информация за необходимите годишни количества и разход за единица продукт 
свежа вода за производствени нужди са дадени в следващата таблица. 

Таблица 4.1-1 Разход на вода 

№ Консуматив 

Годишна нормата за ефективност 
при употреба на вода m3 на единица 
продукт 

Средно 
годишен 
разход на 
вода (m3) 

Нормирана в КР 
№ 536-НО/2016 и 
действащото към 

момента КР 

Годишна норма 
за 

ефективност 
при употреба 
на вода m3 на 

единица 
продукт (*) 

1 Вода (за измиване на 
оборудването и за 
питейно-битови цели) 

0,0075 0,04 1600 

(*) - Норма за ефективност за която се кандидатства в новото КР 
Във връзка с направени указания в точка II.4.4.1-1 в писмо изх. № КР 

1946/09.07.2021 г.  на ИАОС, в Таблица 4.1-1 е представена информация за 
Годишната норма за ефективност при употреба на m3 вода на единица продукт, 
нормирана в КР № 536-НО/2016 и действащото към момента КР и годишната 
норма за ефективност при употреба на m3 вода на единица продукт, за която се 
кандидатства в новото КР. Промяната на разхода на вода е във връзка с 
необходимостта от допълнителни количества вода съобразно реалния 
проектен капацитет на депото, за измиване на оборудването – коли и 
контейнери и при овлажняване на прахообразните отпадъци в металното хале 
преди депонирането им в Клетка 1. Съгласно получено разрешително за 
водовземане от повърхностен воден обект № 41190011/15.11.2017г. (Приложение 
№ 16) на ДИО е разрешено ползване на промишлена вода в обем до 6000m3

/y. 

Процеси/съоръжения, свързани с най-голям разход на вода за инсталацията, 
попадаща в Приложение № 4 на ЗООС на ДИО е: 

- процеса/съоръженията (за измиване на оборудването – коли и контейнери), което
е основен консуматор на вода за производствени нужди. 

В съответствие с Условие 8.1.3. от действащото КР, Операторът на ДИО прилага 
инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръженията (за измиване на оборудването 
– товарните автомобили), което е основен консуматор на вода за производствени нужди.

В Приложение № 14 са представени съответно Договор за доставка на питейна 
вода, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода и Договор за доставка на условно чиста 
вода (от водопроводната мрежа на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД), на собственика на депото 
- “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД.

Освен ограниченията за ползване на вода, съгласно горепосочените договори, 
Операторът има поставени ограничения по отношения на ползването на промишлена вода 
в обем до 6000m3 съгласно разрешително за водовземане от повърхностен воден обект 
№ 41190011/15.11.2017г. (Приложение № 16). 
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Към настоящия момент, съгласно Условие 8.1.4. от действащото КР на ДИО, 
Операторът е разработил и прилага инструкция за поддръжка и проверка на 
водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на 
причините за тях и инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното 
оборудване, основен консуматор на вода за производствени нужди. 

В района на депото няма наличие на водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване или на минерална вода и на санитарно-охранителни зони. 

Техническата инфраструктура на депото е съобразена с преминаващия през 
северната част на площадката главен магистрален водопровод за водоснабдяването на 
гр. Перник, като е реализиран проект, съгласуван с ВиК-ООД, гр. Перник за защита и 
безпроблемна експлоатация на водопровода.  

В Приложение № 7 са представени Разрешение за строеж № 213/27.05.2014 г. за 
обект „Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“ и Заповед за 
допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 56/17.10.2014 г. и Заповед за допълване по чл. 154, 
ал. 5 от ЗУТ № 57/1.10.2015 към разрешение за строеж № 213/27.05.2014 г. за обект 
„Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“, както и Разрешение за 
строеж № 361/3.9.2014 за обект „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник – етапно строителство“ и Заповед за допълване 
по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 57/17.10.2014 към разрешение за строеж № 361/3.9.2014. В 
същото приложение 13 са представени Разрешение за ползване № СТ-05-1009/23.6.2016 
за обект „Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“ и Разрешение за 
ползване № СТ-05-1519/30.9.2016 за обект Депо за индустриални отпадъци (опасни и 
неопасни) на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник – етапно строителство“, заедно с 
Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Акт 16). 

Мерки за защита на водопровода. Предвиден е сервитут около водопровода. 
Възможно е негативно въздействие при аварийни ситуации. Не се очаква негативно 
въздействие при нормална експлоатация. За избягване на негативно въздействие при 
аварийни ситуации, разкъсване на изолационни слой, просмукване на инфилтрат и т.н., и 
съгласно изискванията на ВиК Перник е направена подмяна на водопровода в най-ниската 
част на терена, където е най-уязвим при протичане на депото, и изграждане на защита 
около него - проходим стоманобетонов колектор, изграден като монолитно-сглобяема 
конструкция. Като монолитна конструкция се изпълняват дъното и стените на колектора.  
Колекторът е дълъг 33 m и е предвиде в най-ниската част на депото. През този колектор 
преминава новоизграденият стоманен водопровод, който е дълъг 176 m. Новата част от 
водопровода е изпълнена от стоманени тръби Ø1220/10 mm за PN 0.1 MPa, за питейно 
водоснабдяване по стандарт ЕN10255:2005+A1, L235. Стоманените тръби са избрани 
поради добрите им механични качества. Те запазват своята цялост дори и при пълна 
деформация. Това е едно от най-големите предимства, предвид земетръсната зона, в 
която се намира района – VІІІ степен и станалото земетресение през май 2012 г. от 6-та 
степен по Рихтер. (Приложение № 6 – Заповед 1918/11.12.2013 на Кмета на община 
Перник за утвърден ПУП). Изпълнените превантивни мерки осигуряват защита на 
водопровода от неочаквани негативни въздействия. 

В Приложение I към заявлението е представена попълнена таблица 4.1.1. 

Приложение II: 

Приложение № 10 – Генплан на ДИО с нанесени местоположението на водомера 
и схема на водопроводната мрежа; 

Приложение № 14 – Договор за доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадъчната вода и Договор за доставка на условно чиста вода; 

Приложение № 24  – Водомерни шахти на водопровод за питейни нужди и 
водопровод за технически нужди. 

4.2. Енергия 
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Съгласно Закона за енергийната ефективност (ДВ бр. 98/2008 г., изм. ДВ. бр.21 от 
13 Март 2020г.) и Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за 
извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, 
издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (Обн. 
ДВ, бр.103 от 29.12.2009г.) съоръженията на площадката не подлежат на обследване за 
енергийна ефективност. 

На оператора не са поставени количествени ограничения за ползване на 
електроенергия от компетентен орган. 

Информация за необходимите годишни количества електроенергия и разход за тон 
депонирани отпадъци са дадени в следващата таблица. 

Таблица 4.2 Разход на електроенергия 

№ Инсталация 

Годишна норма за ефективност при 
употребата на електроенергия, 
[MWh/t депонирани отпадъци] 

Средно 
годишен 
разход на 

електроенергия 
(MWh) 

Нормирана в КР 
№ 536-НО/2016 
и действащото 
към момента 

КР 

Годишна норма 
за ефективност 
при употреба на 

на 
електроенергия, 

[MWh/t 
депонирани 
отпадъци] (*) 

1 Депо за опасни и 
неопасни 
индустриални 
отпадъци 

0,0083 0,01 533 

(*) - Норма за ефективност за която се кандидатства в новото КР 
Във връзка с направени указания в т.II.4.4.2-2 в писмо изх. № КР 

1946/09.07.2021 г.  на ИАОС, в Таблица 4.2 “Разход на електроенергия“ е 
представена информация за Годишната норма за ефективност при употребата 
на електроенергия, [MWh/t депонирани отпадъци] нормирана в КР № 536-НО/2016 
и действащото към момента КР и годишната норма за ефективност при 
употреба на електроенергия, [MWh/t депонирани отпадъци], за която се 
кандидатства в новото КР. Промяната на разхода на електроенергия е свързана 
с увеличаване на консумацията на елекроенергия за депониране на отпадъци в 
Клетка 1 съобразно реалния проектен капацитет на депото при обезпечаване на 
процеса на обратна осмоза в ЛПСОВ, помпите за рециркулираща вода в ЛПСОВ, 
както и помпи за отвеждане на инфилтрата от РБ1 и концентрата от РБ2 за 
оросяване на Клетка 1, и помпите за отвеждане на отпадните води от 
съоръжението за измиване на гуми до ЛПСОВ. 

4.2.1. Електроенергия 

По отношение на електрозахранването обектът е консуматор III-та категория. 
Общата инсталирана мощност на  обекта е около 175 кВт, а работната мощност е около 
144 кВт. 

Електрозахранването на обекта с напрежение 3х380/220В ще стане от 
съществуващ трафопост на Стомана ТП 1000кВА, 6/0.4/0.23кв с кабел СВТ 3х150+70 mm2 
положен в изкоп и изтеглен в ст. тръба 4” при пресичането на пътищата. 

На територията на обекта е изпълнено външно осветление на площадката и депото 
и захранването на таблата за управление на халето ТХ, кантара ТКантар, 
административно битовите сгради, пречиствателната станция ТПреч и таблата за 
управление на три броя помпи ТУП1, ТУП2, ТУП3. Администратинво битовите сгради 
представляват комплекс от 6 броя фургони с различно предназначение. Фургоните се 
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доставят с изпълнени електрически инсталации /осветителна и силова/ и табла фургони 
ТФ. 

Таблата за електронната автовезна, ЛПСОВ, металното хале и помпите са 
доставени с оборудването на същите. За захранването на обектите на депото с 
напрежение 3х380/220В е монтирано едно главно табло ГТ монтирано на офис-сградата. 
Таблото ГТ представлява метален шкаф за открит монтаж на стена с размери 
1200/1000/300 mm с монтирани автомати на входа и изводите С60N1Р, С60N 3P, NS400А, 
NS100A, токови трансформатори ТС-0.5 300/5А, волтметър, превключвател за волтметър 
и електромер за активна енергия 3х380/220В, 300/5А. Таблото ГТ се захранва с кабел СВТ 
3х150 +70 mm2 от таблото ГТНН  на трафопоста 1000 кВА. Таблата фургони 
ТФ1,ТФ2,ТФ3,ТФ4,ТФ5 и ТФ6 се захранват с кабели СВТ 3х6 mm2 от таблото ГТ. Кабелите 
са положени в РVС канали по страните на фургоните. 

Таблото на халето ТХ с мощност 15кВт се захранва с кабел СВТ 5х6 mm2 от таблото 
ГТ. 

Таблото на електронната автовезна ТКантар с мощност 5 кВт се захранва с кабел 
СВТ 5х6 mm2 от таблото ГТ. 

Таблото на ЛПСОВ ТПреч с мощност 41кВт се захранва с кабел СВТ 3х25+16 mm2 
от таблото ГТ. Таблата на помпите с мощности 2кВт, ТУП1 и ТУП3 се захранват с кабели 
СВТ 5х2.5 mm2 от таблото ГТ. Таблото на помпата с мощност45кВт, ТУП2 се захранва с 
кабел СВТ 3х25+16 mm2 от таблото ГТ. Кабелите са изтеглени в стоманени тръби тръби 
при пресичането на пътищата и положени в изкопи 

За външното осветление на площадката при халето, офис-сградата, паркинга за 
коли и площадката за обслужване са изградени улични осветители с мощност 50Вт на 
монтирани на метални стълбчета с височина 5m. За осветлението на депото са изградени 
прожектори с лед лампи с мощност 100Вт монтирани на метални стълбове с височина 5 
m. На един стълб са монтирани по два прожектора. Захранването на осветителните тела
е с кабели  СВТ 3х1.5 mm2 и СВТ 3х4 mm2 от таблото ГТ. Управлението е с фото релета
от таблото ГТ. Кабелите СВТ 3х1.5 mm2 са изтеглени в сърцевината на стълбовете.
Кабелите СВТ 3х4 mm2 са положени в изкоп. Всички кабели са избрани по токово
натоварване и са проверени по допустима загуба на напрежение. Металните стълбове,
таблата ТУП1, ТУП2, ТУП3, ТКантар, ТХ, ТПреч, ГТ и офис-сградата са заземени с по един
кол от поцинковани колове 63/63/6 mm.

При изпълнението на всички електрически инсталации се спазват всички 
нормативни документи, правилници и разпоредби, третиращи такъв вид работи. 

Електроснабдяването се извършва на основание сключен договор между 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД (Приложение № 25), като от 
своя страна Стомана предоставя електроенергията въз основа на договор за наем на ДИО 
№ СИАД-19/23.2.2017 (Приложение № 5). На Оператора не са наложени количествени 
ограничения за ползване на електроенергия от електроразпределителното дружество или 
друг компетентен орган. 

Във връзка с направени указания в т.II.4.4.2-2 в писмо изх. № КР 
1946/09.07.2021 г. на ИАОС, относно законосъобразното ползване на 
електроенергия на площадката представяме следната информация:  

От приложената към настоящото ЗКР документация (акт за 
собственост, скица на имота, договор за наем е видно, че  собственик и титуляр 
на разрешителните за имота и инсталацията по Приложение  4 към ЗООС (ДИО, 
в т.ч. Клетка 1) е  “Стомана Индъстри“ АД. Същата има сключен договор с 
енергоснабдително дружество с регламентирани условия за законосъобразното 
ползване на електроенергия на всички свои площадки, включително и за 
площадката на  ДИО, в т.ч. Клетка 1. Чрез договора за наем и по-точно в член 4., 
ал. 4.4. е регламентирана доставката на електроенергия на „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД, 
по силата на който Операторът на депото заплаща ежемесечно изразходваното 
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количество електроенергия на ‚Стомана Индъстри“ АД. Стратегията на 
собственика на имота и инсталацията по Приложение 4 към ЗООС (“Стомана 
Индъстри“ АД) за отдаване на същия за ползване с договор за наем и със 
съответните разрешителни не противоречи на действащото 
законодателство. В Приложение № 25 е и договор за заплащане на консумативи. 

При експлоатацията на депото електроенергия е необходима за битови нужди, 
осветление на депото, процесите на пречистване на отпадъчните води.  

Консумация на електрическа енергия за депониране на един тон отпадък е 0,01 
MWh/t депониран отпадък. Годишната консумация на електрическа енергия възлиза на 
533 MWh.  

Най-големите консуматори на електроенергия за инсталацията, попадаща в 
обхвата на Приложение № 4 на ЗООС (Депо за индустриални отпадъци) са: процеса на 
обратна осмоза в ЛПСОВ и помпите за рециркулираща вода в ЛПСОВ. 

Отчитането на използваното количество електроенергия се извършва чрез 
електромер, който се намира на територията на площадката. Главното разпределително 
табло (ГРТ) се намира на южната страна на офис-сградата и е обозначено на Приложение 
№ 26.  

Към настоящия момент, съгласно Условие 8.2.1.2. действащото КР на ДИО 
оператора е разработил и прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на процеса 
на обратна осмоза в ЛПСОВ и помпите за рециркулираща вода в ЛПСОВ, основни 
консуматори на електроенергия в инсталацията. 

В Приложение I към заявлението е представена попълнена Tаблица 4.2.1. 

 4.2.2. Топлоенергия 

За площадката на ДИО не се използва и не се предвижда използването на 
топлоенергия.  

4.3. Суровини, спомагателни материали и горива 

4.3.а. Употреба на суровини, спомагателни материали и горива. 

4.3.а.1. Употреба на суровини 

Природни суровини, които се използват при експлоатация на ДИО, са земни маси 
за запръстяване. 

За ежедневно запръстяване на депонираните отпадъци в условията на редовна 
експлоатация на депото са необходими земни маси с определени качества и количества. 
Изискванията към материалите за ежедневно запръстяване на депонираните отпадъци се 
свеждат до следните основни параметри:  

 Да не съдържат тежки и редки метали, токсични елементи и други опасни за
здравето и околната среда вещества;

 Да са близко до обекта и в достатъчни количества за нуждите на депото;
 По възможност да са добивани попътно при разработване на други находища;

За запръстяване могат се използват:

 Почвени материали и подпочвени субстрати, селективно съхранени на депо
при строителството на депото;

 Почвени материали и подпочвени субстрати, съхранени на депо за инертни
отпадъци;

 Субстрати от разкривката на рудници, кариери и баластриери, намиращи се
в близост до обекта;

 Глинести пясъци от експлоатацията на баластриери, разположени в
близост;
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 Инертни и неопасни отпадъци от индустрията – шлам, хвост, сгурия, шлаки
и т.н.;

 Геоложки материали в естествено състояние.

Необходимите количества трябва да бъдат разчетени на база приетата технология 
на депониране (изграждане на предпазни оградни диги; изграждане на клетъчна система 
с поетапно провеждане на рекултивационни действия за всяка клетка) и стриктно спазване 
на изискванията на Наредба № 7/2004г. и Наредба №6/2013 г. по отношение на 
необходимите мощности на земните маси за запръстяване и отделните минерални 
слоеве. Разчетът на необходимите точни количества материали е предмет на Проекта за 
изграждане на депо и е съгласно ЗУТ и поднормативните му актове.  

Таблица 4.3.а-1 Консумация на суровини 

Суровина t/t депониран отпадък Тона/годишно НДНТ 

Земни маси 0.1 3000 Няма изискване 

Информация, вкл. скица, по отношение на земните маси и достъпът до площадката 
са дадени в Приложение № 27. 

4.3.а.2. Употреба на спомагателни материали 

Опасни химични вещества (ОХВ), които се използват/употребяват на площадката 
са свързани с експлоатацията на ЛПСОВ. В Таблица 4.3.а.2 е представена подробна 
информация за употребяваните ОХВ. 

Таблица 4.3.а.2 Описание и въздействие върху човека на опасните химични вещества 
и препарати при експлоатацията на съоръженията 

Химично 
вещество или 

препарат  
САS № 

Знак за 
опаснос

т 
Въздействие върху човека Рискови фактори 

Сярна киселина 
(H2SO4) 37-39% 
CAS № 7664-93-9 

C; R35 Няма биоакумулиране. Да не влиза в 
контакт с подпочвени води, водни 
басейни или канализация. При 
поглъщане има опасност от тежки 
изгаряния на устата и гърлото, както и 
опасност от перфорация на 
хранопровода и стомаха. Силно 
разяждащо действие върху кожата и 
лигавиците. Не е известно 
сенсибилизиращо действие. 

Съдовете да се 
съхраняват винаги 
херметически 
затворени. 
Съдовете да се 
отварят и използват 
внимателно. При 
разреждане винаги 
да се сипва първо 
водата и после да се 
разбърква 
веществото. 

Алкална 
почистваща смес 
Калиев хидрооксид 
(сравни с калиева 
основа) (5-10 %) 
Тетранатриев 
етилендиаминтетр
аацетат (1-5 %) 
Натриев 
хидрооксид (1-5 %) 
Кокосалкиламин, 
етоксилиран (< 1 
%) 

Xn, C 
R22-35 

Xn, Xi 
R22-36 

C; R35 

Продуктът е основа. Преди вливането 
на отпадни води в пречиствателната 
станция е необходима неутрализация. 
Да не се излива в канализацията или 
водните басейни. При поглъщане: 
Раздразване и корозия. Опасности: 
перфорация на стомаха. Изхвърляне 
в съответствие с предписанията на 
компетентните органи. Да не се 
изпуска в канализацията. Не е 
известно сенсибилизиращо действие.  

Съдовете да се 
съхраняват винаги 
херметически 
затворени. Да не се 
съхранява заедно с 
киселини. 
Неподходящ 
материал за 
съдовете за 
съхранение са 
леките метали. Да 
се защитава от 
замръзване. 
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Химично 
вещество или 

препарат  
САS № 

Знак за 
опаснос

т 
Въздействие върху човека Рискови фактори 

Xn, Xi, N 
R22-36-
51-53

Киселиннапочист
ващасмес 
Нитрилотриметиле
нетрис (5-10 %) C; R35 

Продуктът е киселина. Преди 
вливането на отпадни води в 
пречиствателната станция е 
необходима неутрализация. 
Продуктът е биоразградим. При 
поглъщане: Раздразване и корозия. 
Опасности: перфорация на стомаха. 
Остра токсичност, орално (Rat.) 
LD50:> 5000 mg/kg (изчислени). Не е 
известно сенсибилизиращо действие. 

Съдовете да се 
съхраняват винаги 
херметически 
затворени. Да не се 
съхранява заедно с 
основи (луги) и 
оксиданти. 
Неподходящ 
материал за 
съдовете за 
съхранение са 
леките метали. 

Антискалант  

Азотна киселина 
(20-40 %) 

Фосфорна 
киселина (20-40 %) 

O; C; 
R8-35 

C; R34 

Продуктът е киселина. Преди 
вливането на отпадни води в 
пречиствателната станция е 
необходима неутрализация. Да не се 
излива в канализацията или водните 
басейни. Класификацията е 
направена въз основа на метода на 
изчисление на директивата за опасни 
препарати (1999/45/ЕО). Вода (с 
препарат). Напълно изпразнените 
опаковки могат да бъдат рециклирани. 

Съдовете да се 
съхраняват винаги 
херметически 
затворени. Да не се 
съхранява заедно с 
основи (луги) и 
оксиданти. 
Неподходящ 
материал за 
съдовете за 
съхранение са 
леките метали.  

Съгласно Условие 3.4.1. от действащото КР всички използвани химични вещества 
и смеси на площадката на ДИО, класифицирани в една или повече категории на опасност, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с 
информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност 
отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Същите 
по Условие 8.3.4.1.1. от КР се съхраняват на площадката на ДИО и се представят на 
компетентния орган при поискване. 

Съхранението на спомагателни материали (химични вещества и смеси) в ДИО 
отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за 
безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 
смеси. Съхраняват се в оригиналните им опаковки на мястото на използване като тук 
действа принципа на зареждане „пълно за празно“.  

Съгласно Условие 8.3.5.1. от действащото КР, Операторът на депото извършва  
периодична проверка на съответствието на мястото за съхранение на спомагателни 
материали (химични вещества и смеси) с изискванията на нормативната уредба за реда и 
начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените 
причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. 
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Подробна информация за ОХВ, както и за максималните количества, които  се 
съхраняват на площадката и начинът на тяхното съхранение е представен в таблиците 
към заявлението (Приложение I), в т.4.3.б.2. (Съхранение на спомагателни материали) и 
Приложение № 28 – Информационни листове за безопасност (ИЛБ). 

Приложение II: 

Приложение № 15 – Съхранение на спомагателни химически вещества в ЛПСОВ 

Приложение № 28 – Информационни листове за безопасност (ИЛБ); 

Списък с нормативните/административните актове, използвани за оценка на 
съответствие с нормативната уредба по отношение употребата и защитата от 
вредното въздействие на ОХВ. 

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн.
ДВ, бр.10/04.02.2000 г., изм. изм., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г.,
изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.);

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях (в сила от 19.01.2016 г., приета с ПМС №
2 от 11.01.2016 г., Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5
Януари 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.67
от 23 Август 2019 г.);

 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси,
Приета с ПМС №152/30.05.2011 г., обн. ДВ., бр.43 от 7 юни 2011 г.

 Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

4.3.а.3. Употреба на горива 

По време на експлоатацията на депото се използва дизелово гориво за 
придвижване на машините, които извозват отпадъците до депото. Дизелово гориво не се 
съхранява на площадката. Транспортните средства се зареждат с гориво от външни 
бензиностанции. 

В територията на ДИО няма автостопанство, бензиностанция, склад за нефтени 
горива и масла или ремонтно-механична работилница, които са свързани с рискове от 
пожари, експлозии и разливи на нефтени продукти. 

Таблица 4.3.а-3 Употреба на опасни вещества (суровини, спомагателни материали 
и/или горива, (t/t депониран отпадък) 

Горива t/t депониран 
отпадък 

Тона/годишно НДНТ 

Дизелово гориво, CAS № 
68334-30-5, R:40, S: (2-) 

36/37
0.007 350 

Няма 
изискване 

4.3.б Съхранение  

4.3.б.1. Съхранение на суровини 

За временно съхранение на отнетия хумус и почвени материали е предвидена 
отделна площадка. Информация, вкл. скица, по отношение на земните маси и достъпът до 
площадката са дадени в Приложение № 27. 

4.3.б.2. Съхранение на спомагателни материали 

Таблица 4.3.б.2 
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Химично вещество или 
препарат  
САS № 

Знак  за 
опасност 

Въздействие върху човека 
Рискови 
фактори 

Сярна киселина (H2SO4) 
37-39%
CAS № 7664-93-9

C; R35 Няма биоакумулиране. Да не 
влиза в контакт с подпочвени 
води, водни басейни или 
канализация. При поглъщане 
има опасност от тежки 
изгаряния на устата и гърлото, 
както и опасност от 
перфорация на хранопровода 
и стомаха. Силно разяждащо 
действие върху кожата и 
лигавиците. Не е известно 
сенсибилизиращо действие. 

Съдовете да 
се 
съхраняват 
винаги 
херметически 
затворени. 
Съдовете да 
се отварят и 
използват 
внимателно. 
При 
разреждане 
винаги да се 
сипва първо 
водата и 
после да се 
разбърква 
веществото. 

Алкална почистваща 
смес 
Калиев хидрооксид 
(сравни с калиева основа) 
(5-10 %) 
Тетранатриев 
етилендиаминтетраацетат 
(1-5 %) 
Натриев хидрооксид (1-5 
%) 
Кокосалкиламин, 
етоксилиран (< 1 %) 

Xn, C 
R22-35 

Xn, Xi 
R22-36 

C; R35 

Xn, Xi, N 
R22-36-
51-53

Продуктът е основа. Преди 
вливането на отпадни води в 
пречиствателната станция е 
необходима неутрализация. Да 
не се излива в канализацията 
или водните басейни. При 
поглъщане: Раздразване и 
корозия. Опасности: 
перфорация на стомаха. 
Изхвърляне в съответствие с 
предписанията на 
компетентните органи. Да не се 
изпуска в канализацията. Не е 
известно сенсибилизиращо 
действие.  

Съдовете да 
се 
съхраняват 
винаги 
херметически 
затворени. Да 
не се 
съхранява 
заедно с 
киселини. 
Неподходящ 
материал за 
съдовете за 
съхранение 
са леките 
метали. Да се 
защитава от 
замръзване. 

Киселинна почистваща 
смес 
Нитрилотриметиленетрис 
(5-10 %) 

C; R35 

Продуктът е киселина. Преди 
вливането на отпадни води в 
пречиствателната станция е 
необходима неутрализация. 
Продуктът е биоразградим. 
При поглъщане: Раздразване и 
корозия. Опасности: 
перфорация на стомаха. Остра 
токсичност, орално (Rat.) 
LD50:> 5000 mg /kg 
(изчислени). Не е известно 
сенсибилизиращо действие. 

Съдовете да 
се 
съхраняват 
винаги 
херметически 
затворени. Да 
не се 
съхранява 
заедно с 
основи (луги) 
и оксиданти. 
Неподходящ 
материал за 
съдовете за 
съхранение 
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са леките 
метали. 

Антискалант  
Азотна киселина (20-40 %) 
Фосфорна киселина (20-
40 %) 

O; C; R8-
35 

C; R34 

Продуктът е киселина. Преди 
вливането на отпадни води в 
пречиствателната станция е 
необходима неутрализация. Да 
не се излива в канализацията 
или водните басейни. 
Класификацията е направена 
въз основа на метода на 
изчисление на директивата за 
опасни препарати (1999/45 / 
ЕО). Вода (с препарат). 
Напълно изпразнените 
опаковки могат да бъдат 
рециклирани. 

Съдовете да 
се 
съхраняват 
винаги 
херметически 
затворени. Да 
не се 
съхранява 
заедно с 
основи (луги) 
и оксиданти. 
Неподходящ 
материал за 
съдовете за 
съхранение 
са леките 
метали.  

Таблица 4.3.б.2-1 Съхранение на спомагателни материали 

Химично вещество или 
препарат  
САS № 

Знак  за 
опасност 

Максимални 
количества на ОХВ, 

които ще се 
съхраняват на 
площадката 

Начин на 
съхранение 

Сярна киселина (H2SO4) 
37-39%
CAS № 7664-93-9

C; R35 На съхраняване 1 m³/y 1 m³ IBC варел с 
корито 

Алкална почистваща 
смес 
Калиев хидрооксид 
(сравни с калиева основа) 
(5-10 %) 
Тетранатриев 
етилендиаминтетраацетат 
(1-5 %) 
Натриев хидрооксид (1-5 
%) 
Кокосалкиламин, 
етоксилиран (< 1 %) 

Xn, C R22-
35 

Xn, Xi R22-
36 

C; R35 

Xn, Xi, N 
R22-36-51-

53 

На съхраняване 3х25 L 
/y 

25 L пластмасова 
туба 

Киселинна почистваща 
смес 
Нитрилотриметиленетрис 
(5-10 %) 

C; R35 

На съхраняване 3х25 L 
/y 

25 L пластмасова 
туба 

Антискалант  
Азотна киселина (20-40 %) 
Фосфорна киселина (20-
40 %) 

O; C; R8-35 
C; R34 

На съхраняване 3х25 L 
/y 

25 L пластмасова 
туба 

Информация дали съхраняваните на площадката ОХВ са потенциални 
замърсители за компонентите на околната среда се контролират съгласно 
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нормативната уредба по опазване на почвите, подземните и повърхностните води – 
информацията е представена в Приложение № 28 – Информационни листове за 
безопасност (ИЛБ). 

Информация за планираните мерки (вкл. технически) за предотвратяване на 
конкретната опасност от всяко от съхраняваните ОХВ, съобразно конкретната му 
категория на опасност, вкл. за предотвратяване на замърсяването на 
подземни/повърхностни води и/или почва – информацията е представена в Приложение 
№ 28 – Информационни листове за безопасност (ИЛБ). 

Списък с нормативните/административните актове, използвани за оценка на 
съответствие с нормативната уредба по отношение употребата и защитата от 
вредното въздействие на ОХВ 

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн.
ДВ, бр.10/04.02.2000 г., изм. изм., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г.,
изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.);

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях (в сила от 19.01.2016 г., приета с ПМС №
2 от 11.01.2016 г., Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5
Януари 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.67
от 23 Август 2019 г.);

 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси,
Приета с ПМС №152/30.05.2011 г., обн. ДВ., бр.43 от 7 юни 2011 г.

 Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

В Приложение I е представена попълнена Таблица 4.3.4.

Приложение II:

Приложение № 15 – Съхранение на спомагателни химически вещества в ЛПСОВ;

Приложение № 28 – Информационни листове за безопасност (ИЛБ).

4.3.б.3. Съхранение на горива

По време на експлоатацията на депото се използва дизелово гориво за
придвижване на машините, които извозват отпадъците до депото. Дизелово гориво не се 
съхранява на площадката. Транспортните средства се зареждат с гориво от обществените 
бензиностанции. 

В територията на ДИО няма автостопанство, бензиностанция, склад за нефтени 
горива и масла или ремонтно-механична работилница, които са свързани с рискове от 
пожари, експлозии и разливи на нефтени продукти. 

4.3.1. Списък на резервоарите за съхранение 

На площадката на депото не се експлоатират резервоари за съхранение на 
суровини, спомагателни материали или горива. 

5. Емисии във въздуха

При експлоатация на ДИО в резултат на третиране и крайно обезвреждане чрез 
наземно депониране на твърди опасни и неопасни индустриални отпадъци не се генерират 
организирани емисии на вредни вещества във въздуха. Единствените източници на 
емисии във въздуха в резултат на извършваните дейностите са неорганизирани линейни 
и площни източници:  

 Двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на колите, които се използват за
извозване на отпадъците. Количеството на газово-праховите емисии от транспортните 
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дейности ще зависи от броя на използваните машини, броя на курсовете, транспортните 
разстояния, състоянието и поддържането на автомобилния парк и пътната настилка. 

 Механизацията и техниката, която се използва за вътрешен транспорт на
междинни и крайни продукти, челен товарач,  булдозер, валяк, използвани при 
запръстяване на отпадъците на депото. 

 От разпрашаване на почва или сухи дребнозърнести отпадъци при силни
ветрове – прахови частици от експлоатираната площ на депото. 

На площадката на ДИО няма и не се предвижда изграждане на изпускащи 
устройства към съоръжения, с оглед организирано отвеждане на емисии в атмосферния 
въздух. Няма и не се предвиждат пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферния 
въздух. 

5.1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни газове 

На площадката на депото няма организирани източници на емисии и съответно 
няма нужда от пречиствателни съоръжения и не се предвиждат такива.  

Таблица 5.1 от Приложение I към заявлението не е попълнена, тъй като не се 
отнася за дейността, за която се кандидатства в настоящото заявление. 

Не са представени схеми (чертежи) на изпускащи устройства и пречиствателни 
съоръжения поради липсата на такива. 

5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници 

На площадката на депото няма точкови източници, които да емитират вредни 
вещества в атмосферния въздух. Отпадъците, които се депонират не съдържат 
биоразградими съставки, които биха могли да бъдат източник на газови емисии в 
атмосферния въздух. 

Таблици 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4.1 от Приложение I към заявлението не са 
попълнени, тъй като не се отнасят за дейността, за която се кандидатства в настоящото 
заявление. 

Не са представени схеми (чертежи) на изпускащи устройства и пречиствателни 
съоръжения поради липсата на такива. 

5.3. Неорганизирани емисии  

"Неорганизирано изпускане" е процес, при което веществата се отделят в 
атмосферния въздух разсредоточено от дадена площадка, например товарно-разтоварни 
площадки, открити складове за прахообразуващи материали, неизправна технологична 
апаратура и др. 

По време на експлоатацията на депото са възможни неорганизирани емисии от: 

 ДВГ на колите, които се използват за извозване на отпадъците. Количеството на
газово-праховите емисии от транспортните дейности ще зависи от броя на
използваните машини, броя на курсовете, транспортните разстояния,
състоянието и поддържането на автомобилния парк и пътната настилка.

 Механизацията и техниката, която се използва за вътрешен транспорт на
междинни и крайни продукти, челен товарач,  булдозер, валяк, използвани при
запръстяване на отпадъците на депото.

 От разпрашаване на почва или сухи дребнозърнести отпадъци при силни
ветрове – прахови частици от експлоатираната площ на депото.
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Възможните неорганизирани замърсители от площадката, които потенциално могат 
да се отделят във въздуха от ДВГ на използваната техника са: СО, СО2, NOx, SO2, CH-ди 
и прах. Емитираните количества вредни вещества изчислени с Актуализирана единна 
методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № 
РД-165/20.02.2013 на МОСВ), на 1 t гориво и очакваните годишни емисии са представени 
в Таблица 5.3-1.  

Таблица 5.3-1. Годишни емисии от ДВГ на машините, работещи на площадката 
и Депото за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) 

Вещество Емисия (кg/t) 
НМЛОС 7,3

NOx 30,2
СО 12,6
CO2 3700
N2O 0,12
CH4 0,3
NH3 0,01
РМ 2,4

Емисия (g/t) 
Cd 0,01
Cu 1,7
Zn 1,0
Ni 0,7

При движението на транспортните средства, в зависимост от пътната настилка се 
отделя прах. В таблицата по-долу са представени данни за количеството на праха, което 
се изнася при движението на моторните превозни средства, в зависимост от пътната 
настилка.  

Вид на пътната настилка Емисия на прах - кg/h 
пътища с трошено-каменна настилка 4
 асфалтови пътища  0,9 

За запръстяване на отпадъците в депото се използва тежка механизация (челен 
товарач, булдозер, валяк). Емисиите зависят от вида и мощността на използваните 
машини, техническото им състояние и режима на работа. Емитираните количества вредни 
вещества, изчислени с Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите 
на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ), на 1t гориво и 
очакваните годишни емисии са представени в Таблица 5.3-2. 

Таблица 5.3-2. Годишни емисии от ДВГ на машините, работещи на ДИО 

Вещество Емисия (кg/t) 
НМЛОС 7,3
NOx 30,2
СО 12,6
CO2 3700
N2O 0,12
CH4 0,3
NH3 0,01
РМ 2,4

Емисия (g/t) 
Cd 0,01
Cu 1,7
Zn 1,0
Ni 0,7
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Предвидената технология включва оросяване, предварителна обработка и 
използване на специализирана техника, своевременно запръстяване на отпадъците, които 
напълно да предотвратят генерирането на прахови емисии, както от депото, така и по 
време на депониране на отпадъците. При спазване на технологичните изисквания за 
предварителна обработка на прахообразните отпадъци, овлажняване,  използване на 
геотекстил/полипропиленово фолио за покриване на отпадъците при силен вятър и др. 
мерки,  емисии от депото не се излъчват. 

За ограничаване на неорганизираните емисии в резултат на извършване на 
дейностите по третиране на отпадъци Операторът изпълнява следните мерки: 

- използваното гориво има сертификат за съдържание на олово, сяра и други вредни
за околната среда вещества;

- редовно се измиват товарните автомобили, площадката и пътища на депото, и там
където е необходимо същите се оросяват в сухите периоди;

- прахообразните отпадъци, които се депонират се омокрят предварително и са с
висока влажност, което предотвратява появата на неорганизирани прахови емисии;

- своевременно запръстяване на отпадъците и рекултивация на клетките
(участъците), при които е приключило депонирането;

- изградена е система за оросяване на отпадъците и пътищата за транспортирането
им;

- изграден е лесозащитен пояс от вътрешната страна по цялата дължина на оградата
с ширина до 3,0m с цел намаляване скоростта на вятъра и предпазване от
разпрашаване на отпадъците;

- следи се отпадъците, които се депонират да не бъдат самозапалващи се,
самовъзпламеняващи се и експлозивни, при условията и начина на депониране на
ДИО;

В съответствие с Условие 9.1.1. от действащото КР, на площадкта на ДИО е
изградена и въведена в експлоатация Оросителна система на Клетка 1. 

В съответствие с Условие 9.1.2. от действащото КР, Операторът е предприел 
следните мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества от площадкта на 
ДИО: 

В съответствие с Условие 9.1.2.1. при товарене и разтоварване за местата, където 
това се извършва, се спазват следните изисквания: 

- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи
разпрашаване - високи скорости и посока на вятъра;

- увеличаване съдържанието на влага на депонираните отпадъци, доколкото
това не пречи на последващата им обработка;

- удължен престой на транспортните средства на мястото след приключване
на товаренето и разтоварването;

- местата за товарене и разтоварване се навлажняват, доколкото това не
пречи на последващата обработка.

В съответствие с Условие 9.1.2.2. от действащото КР, при депониране на 
отпадъците се спазват следните изисквания: 

- обработка на отпадъците чрез оросяване, доколкото това не пречи на
последващата обработка;

- периодично механично обработване на повърхността на депата чрез
отъпкване;
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- покриване на повърхността, чрез временно полагане на геотекстил върху
засушените повърхности на депата;

- затревяване на повърхността, чрез полагане на горен изолиращ екран и
рекултивиращ пласт по готовите оформени откоси и повърхности;

- извършване на биологична рекултивация на въздушните откоси на дигите.

- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи
разпрашаване.

В съответствие с Условие 9.1.2.3. от действащото КР, Операторът на ДИО 
използва тежкотоварна техника с автоматично покриващи се кошове или платнища.  

В съответствие с Условие 9.1.2.4. от действащото КР, Операторът на ДИО 
извършва дейностите по товарене/разтоварване на материали на площадката при ниска 
височина. 

В съответствие с Условие 9.1.2.5. от действащото КР, Операторът на ДИО прилага 
инструкция за периодична оценка на спазването на мерки, посочени в Условие 9.1.2.1 и 
Условие 9.1.2.2. 

В съответствие с Условие 9.1.2.7. от действащото КР, се овлажняват / оросяват 
всички участъци от площадката, които са потенциални източници на неорганизирани 
емисии на прах. 

В съответствие с Условие 9.1.2.7.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
изготвя писмена документация (дневник) по изпълнение на Условие 9.1.2.7. 
Документацията да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния 
орган при поискване. 

В съответствие с Условие 9.1.3. от действащото КР, Операторът на ДИО 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. Инструкцията включва и определяне на 
обстоятелствата, при които се налага овлажняване/оросяване на площадката. 

В съответствие с Условие 9.1.4. от действащото КР, Операторът на ДИО 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. 

Не е представен генплан на площадката с местоположението на всеки източник на 
неорганизирани емисии, вкл. потенциален такъв, тъй като в случая неорганизираните 
емисии са изгорелите газове от ДВГ от използваната техника, както и работния участък в 
който се депонират за опасни отпадъци (площадката, в случая Клетка 1) е посочена на 
Генплана на площадката (Приложение № 10). 

При експлоатация на ДИО не се използват индустриални хладилни и климатични 
инсталации. Използват се охладителни тела Red Ring CR-09 в офис-контейнерите 
като номиналната мощност за брой е 1100W, работното вещество е фреон 
R410А с количество 0,380 kg за брой (общо 4 броя охладителни тела). В 
контейнера за осмозата се използва климатик Fujitsu AОHG24LBCB/ARHG24LMLA, 
който работи с фреон R410A с количество 1.5 kg. Номиналната мощност за 
охлаждане е 6,8 kW, а номиналната мощност за отопление е 8,0 kW.  

На обекта са осигурени уреди и средства за гасене на пожар, пожарогасители, 
пясък, ръчни инструменти и др. Осигурени са пожаротехнически средства за 
първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни 
дворни площи, съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 
октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
бeзопасност при пожар на МВР и МРРБ  за противопожарни строително-технически норми. 
(ДВ бр.96/04.12.2009 г), а това са: 
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 В ЛПСОВ - 1 бр. прахов пожарогасител АВС 6kg и 1 бр. пожарогасител с
карбон диоксид с вместимост 5kg; 

 В помпено помещение към ЛПСОВ - 1 бр. прахов пожарогасител АВС 6kg;

 В халето - 2 бр. прахови пожарогасителя  АВС 12kg;

 В офис-сградата (контейнерен тип) – 1 бр. прахов пожарогасител АВС 6kg, 1
бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9л и 1 бр. пожарогасител с карбон 
диоксид с вместимост 5kg; 

 За паркинга – в противопожарен шкаф има 1 бр. прахов пожарогасител АВС
6kg  и 1 бр. прахов пожарогасител  АВС 12kg, както и противопожарно одеяло от тежък тип 
(Т-Т44). 

 До металното хале има изграден противопожарен хидрант.

Съгласно чл. 3 и чл. 162 на Наредба № Із-1971 за обекти с показатели, които са 
предмет на настоящото заявление не се изисква изграждане на пожарогасителна 
инсталация.  

Изброените пожарогасителни инсталации и вещества не попадат в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 
година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006 
и Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой. 

5.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха 

Като интензивно миришещи вещества се разглеждат само тези вредни вещества, 
за които нормативната уредба не предвижда по-големи ограничения, обосновани с по-
отрицателни техни въздействия върху човешкото здраве и/или околната среда.   

В резултат на третиране на опасните и неопасните отпадъци не се очаква 
емитиране на интензивно миришещи вещества. Отпадъците, които се депонират не 
съдържат биоразградими съставки, които биха могли да бъдат източник на газови емисии 
в атмосферния въздух. 

Поради липса на интензивно миришещи вещества: 

- не са планирани мерки за предотвратяване/намаляване на емисии на интензивно
миришещи вещества; 

- не е представен генплан на площадката с обозначени места на източници на
емисии на интензивно миришещи вещества. 

5.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на 
атмосферния въздух 

5.5.1. Климатични и метеорологични фактори в района на площадката на 
депото 

Община Перник е разположена в едноименната котловина, която се отличава със 
силно развито подножие и с преобладаващо високи тераси. Нейното дъно има хълмист 
характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток 
орографската граница на котловината се очертава от южните склонове на Люлин планина 
и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле (890m н.в.).  

В климатично отношение Перник попада в умереноконтиненталната климатична 
област, като само Витошкият склон е в планинската климатична област. Климатичните 
условия се определят от сравнително голямата средна надморска височина - 750m. 
Характерна черта на климата са приземните температурни инверсии, особено през 
зимните месеци. Пролетта настъпва сравнително късно - към края на март и началото на 
април.  
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Есента е по-топла от пролетта, средната сезонна температура е +10°С. При 
западни и югозападни ветрове, които са преобладаващи, по северните склонове на Голо 
бърдо се наблюдава фьон, който е най-типичен през пролетта. Валежите имат подчертано 
континентален характер. Те играят голяма роля в процесите на замърсяване и 
самоочистване на атмосферата. Тяхното количество, заедно с относително ниските летни 
температури, е причина за по-слабите летни засушавания, отколкото в низините в Северна 
и Средна България.  

Средната годишна температура е +9,5°С. За лятото средната сезонна температура 
е +19,9°С. Най-горещият месец е юли със средно месечна температура +19,6°С, а най-
студеният - януари, със средно месечна температура -2°С (табл. 5.5-1.). 

Таблица 5.5-1. Средна месечна и годишна температура на въздуха - оС 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Год. 
-2.0 0.2 3.7 9.7 14.2 17.5 19.6 19.2 15.4 10.2 5.6 0.5 9.5

Абсолютният температурен максимум се отбелязва през юли и достига +38,1°С 
(табл. 5.5-2). 

Таблица 5.5-2. Месечна и годишна абсолютна максимална температура на въздуха- 
оС 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Год. 
15.2 19.0 29.0 29.0 33.0 34.7 38.1 37.5 34.5 32.2 23.2 17.4 38.1 

През най-студеният месец се отчита и абсолютният температурен минимум -26,8°С 
(табл. 5.5-3).  

Таблица 5.5-3. Месечна и годишна абсолютна минимална температура на въздуха- оС 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Год. 
-26.8 -26.5 -21.5 -6.4 -3.6 1.7 3.5 3.5 -3.0 -4.9 -14.6 -18.7 -26.8

Средногодишната относителна влажност на въздуха е 71%,  най-влажният месец в 
годината е декември със средна месечна влажност 83 %, а най-сухият е август със средна 
месечна влажност 59 % (табл. 5.5-4).  

Таблица 5.5-4. Средна месечна и годишна относителна влажност ( % ) 

І ІІ V І ІІ ІІІ X І ІІ од. 

2 9 1 5 5 2 3 9 7 4 9 3 1 

Средногодишната сума на валежите е 560 mm. Средно месечните стойности за 
сумата на валежите показват ясно изразен пролетен максимум и зимен минимум. Най-
влажен месец е юни, а най-малко валежи падат през март (табл. 5.5-5). 

Таблица 5.5-5. Средна месечна сума на валежите (mm) 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ 
43 57 37 53 71 77 48 39 43 52 56 48 

Сравнително голям е броят на дните с мъгли през годината - 28,8 дни. През топлото 
полугодие те са 2,5, а през студеното - 26,3 дни (табл.5.5-6).  

Таблица 5.5-6. Брой на дни с мъгла по месеци 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ 
5.1 2.5 1.6 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 1.2 4.7 5.5 6.9 
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Преобладаващите ветрове са от север (27,3 %) (фиг. 5.5-1) и северозапад (20,0 %), 
но значителен е и делът на южните (18,0 %). Средната годишна скорост на вятъра в м. ст. 
Перник е твърде ниска – 1,1 m/s. Тук се наблюдава и един от най-високите проценти за 
страната на тихо време годишно (66,4 %), което е сериозна предпоставка за понижаване 
на самоочистващата способност на атмосферата. 

Фигура 5.5-1. Честота на вятъра по посока (%) и тихо (%) /м. ст. Перник/ 

Най-силни са ветровете през февруари, март и април месец (фиг. 5.5-2). 

Фигура 5.5-2. Средна месечна и годишна скорост на вятъра (m/s) 

Средната скорост на ветровете, отнесена по посоки е: северни - 3.2 m/s, 
северозападни - 3.6 m/s, югозападни - 3.8 m/s, южни - 4.6 m/s. 

Характерни през пролетта са фьонът по склоновете на Голо Бърдо и горнякът през 
късната пролет и лятото. Тези ветрове пречат за образуване на мъгли и създават обмен 
на въздушните маси.  

Броят на дните със силен вятър (V>14 m/s) e 4.1. Големият брой на дните със 
затишие, съчетан с котловинния характер на територията, създават условия за 
образуване на термични инверсии. Изразената котловинна, вдлъбната форма на 
територията затруднява възможностите за въздушен обмен. Това се усложнява и от 
факта, че в котловината са съсредоточени населени места, цялата промишленост. При 
тези термични инверсии се създава стабилна вертикална стратификация, която изключва 
конвективния и турболентен обмен на въздуха. По-изразени и по-постоянни са тези 
инверсии през зимата, когато се задържат през целия ден, а дори и до 2 - 3 и 7 - 10 
денонощия (табл 5.5-7). През топлата част от годината инверсиите имат по-изразен 
денонощен режим, като обикновено се появяват рано сутрин, към обяд изчезват и се 
появяват отново привечер, за да достигнат своя максимум през нощта.  

Таблица 5.5-7. Честота на приземните термични инверсии в Пернишката 
котловина (случаи месечно) 

Ниво на 
инверсионния 

слой, m 
Януари Април Юли Октомври 

150 5.0 5.8 7.0 7.7
600 10.2 10.0 5.2 14.2
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Поради близостта на площадката на депото до урбанизирана територия 
климатичните условия в района не се различават от представените за гр. Перник, в 
обхвата на възникващите инверсии в котловината. 

Изводи: 

1. Xарактерни особености на климата в разглеждания район са голямата честота
на мъглите и приземните температурни инверсии, особено през зимните
месеци, което благоприятства задържането на замърсителите в приземния
слой;

2. Годишният ход на валежите има континентален характер, като максимумът е
през юни, а минимумът през март;

3. В района преобладават северните ветрове (27.3 %), следвани от
северозападните (20 %) и южните (18 %). Това ще доведе до отнасяне на прах
в посока на юг от депото. Най-близкото населено място в тази посока е на 2 km
от депото. Средната годишна скорост на вятъра е твърде ниска – 1,1 m/s, а през
66,4 % от годината времето е тихо, което е сериозна предпоставка за
понижаване на самоочистващата способност на атмосферата.

4. През летните месеци, когато температурите са много високи и при наличие на
силни ветрове се очаква запрашаване, поради това операторът е предвидил
мерки за предотвратяване на запрашаването (описани са в т. 5.3).

5.5.2. Качество на атмосферния въздух в района на площадката на депото 

Замърсяването на въздуха в град Перник се формира основно  от промишлени 
източници, транспорт, битови източници и неорганизираните източници на емисии - 
кариери, депа, хвостохранилища, табани, открити складове. 

Точкови източници на емисии. На територията на гр. Перник дейност 
осъществява една ГГИ- ТЕЦ „Република” към „Топлофикация Перник” АД. Дейност 
осъществяват и големи точкови източници от металургичната и машиностроителната 
промишленост: „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД, „Колхида Метал” АД и др. Тези предприятия 
са източници на серен диоксид, прах, азотни оксиди и др. 

Транспортът е източник на изгорели газове и Фини прахови частици (ФПЧ), 
отделяни от изгарянето на горивото, износването на пътното платно и гумите и унос от 
пътното платно.  

Битовото горене е значим източник на серен диоксид, прах, ФПЧ и др. в резултат 
на използване, основно, на въглища за отопление. 

Неорганизирани източници на прах. В района на Общината има голям брой 
кариери, депа, хвостохранилища, табани, открити складове (Депо "Тева", Благоустройство 
Студена, Кариера Студена участък II, Мини открит Въгледобив, Рекоул АД, Рудник "Бела 
вода", Заводски строежи и др.) които при определени условия са значим източник на прах. 

Във връзка с разработване на „Програма за качество на атмосферния въздух за 
периода 2017 -2021 г.“, Община Перник е определено емисионното натоварване в 
общината. На фиг. 5.5-3 и фиг. 5.5-4 е представен относителният принос на отделните 
групи източници към концентрациите на ФПЧ10 и серен диоксид. От представените фигури 
се вижда, че основните източници на ФПЧ10 са битовите и транспорта, а на серен диоксид 
промишлеността и битовите. 
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Фигура 5.5-3 Относителен 
принос на групите източници, към 
средногодишната концентрация на 

РМ10 - кв.Църква за 2017г. 

Фигура 5.5-4 Относителен 
принос на отделните групи източници 

към максималната едночасова 
концентрация на SO2 на кръстовище 

Шахтьор за 2017 г. 

В община Перник непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух 
(КАВ) се извършва само в два пункта, локализирани в гр. Перник. 

1) Пункт „Църква”- ръчно пробовземане и последващ анализ (Р)

Пунктът е градски фонов. Основен източник на вредни вещества изпускани в
атмосферния въздух е битовият сектор в отоплителния период, транспортът и дейността 
на стоманодобивното предприятие „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД. 

2) Пункт „Шахтьор” а впоследствие „Перник-център” - автоматично-
измервателната система (АИС) 

Пунктът е определен като транспортен и градски фонов. В района на пункта се 
наслагват емисиите от битовото отопление, автомобилният транспорт на близкото 
кръстовище, ТЕЦ „Република” и уличната мрежа.  

Фини прахови частици 

В пункт „кв. Църква“ се измерват показателите ФПЧ2,5 и ФПЧ10, а в пункт „Шахтьор“ 
само ФПЧ10.  

Нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), съгласно действащата 
нормативна уредба по показател прах – ФПЧ10 и ФПЧ2,5 са представени в Таблица 5.5-8. 

Таблица 5.5-8. Норми за качеството на атмосферния въздух по показател 
прах-ФПЧ10 и ФПЧ2,5 

Норма 
Показате

л 
Стойнос

т 
Дименсия 

Период на 
осреднява

не 
Средноденонощна норма (СДН) ФПЧ10 50 μg/m³ 24 часа 
Средногодишна норма (СГН) ФПЧ10 40 μg/m³ 1 година 
Средногодишна норма (СГН) * ФПЧ2,5 25 μg/m³ 1 година 
Средногодишна норма (СГН) ** ФПЧ2,5 20 μg/m³ 1 година 

* Нормите за ФПЧ2,5 след 01.01.2015 г.
** Нормите за ФПЧ2,5 след 01.01.2020 г.

На фиг. 5.5-5. са представени средногодишните концентрации на ФПЧ10 за периода 
2013-2017 г. Най-висока средна годишна концентрация е установена през 2013 г. Причина 
за това вероятно е по-студената зима през тази години и по-високи нива на изхвърляните 
емисии от централното и битовото отопление. От 2013 до 2017 г. има понижение в 
концентрациите на ФПЧ10 спрямо предходните години. Вероятни причини са 
преасфалтиране на цялата вътрешноградска мрежа, централната част на града и 
вътрешно-квартални пространства, създадени нови кръстовища за подобряване 
организацията на движението и намаляване на емисиите от автомобилния транспорт.  
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Фигура 5.5-5. СГК на ФПЧ10 в пункт „Шахтьор“ и пункт „Перник-център”, μg/m3, 
за периода 2013 – 2017 година 

На фиг. 5.5-6. са представени броят на случаите с концентрация над допустимата 
норма. През целия период броят на превишенията на среднодневната норма е по-голямо 
от допустимия, като през отделните години варира 2.5 пъти над допустимия (според 
Наредба № 12).  

Фигура 5.5-6. Брой превишения на СДН за ФПЧ10 в пунктове „Шахтьор“ (2013-
2015) и „Перник-център” (2016-2017) година   

Изменението на средномесечната концентрация, на замърсяването на въздуха 
през изследваните години (фиг. 5.5-7) показва сезонна динамика. Съдържанието на ФПЧ10 
е по-високо през студеното полугодие, поради увеличеното потребление както на енергия 
от ТЕЦ „Република”, така и от използваното битово отопление. Своя дял за повишаване 
нивата на ФПЧ10 има и запрашеността на уличната мрежа след опесъчаването й през 
зимните месеци.  
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Фигура 5.5-7. Стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m3, в пункт „Перник-център” за 2016 
година 

Замърсяването и сезонната динамика по месеци на концентрацията на ФПЧ2,5 е 
подобна на тази на ФПЧ10, поради сходните източници. 

Серен диоксид 

Доколкото замърсяването на въздуха със серен диоксид се дължи основно на 
битовото горене, а не на транспорта, за 2015 година данните от двете локации на АИС са 
комбинирани. От Фигура 5.5-9. се вижда, че през 2013 и 2014 година е регистрирано едно 
превишение в пункта „Шахтьор“. През 2016 и 2017 година превишенията са били общо 7 
(6 през 2016 и 1 през 2017), регистрирани в пункта „Перник-център”. Общо 24 превишения 
са регистрирани през 2015 година – едно в пункт „Шахтьор“ и 23 в пункт „Перник-център”.  

Фигура 5.5-9. Брой превишения на СЧН за SO2 в пунктовете „Шахтьор“ и „Перник-
център” за периода 2013 – 2017 година 

Макар и на границата, изискванията на нормативната база (не повече от 24 
превишения на СЧН за SO2 в една календарна година) са удовлетворени, но се прави 
впечатление значителната разлика в броя на превишенията в двата пункта „Шахтьор“ (до 
2014) и „Перник-център” (след 2015).  

Анализът на измерените данни за СЧК на SO2 в рамките на денонощието показва, 
че в периода от 19 часа на 05.12.2015 до 1 часа на 07.12.2015 са измерени всичките 23 
превишения на СЧН (2015 г.), като някои от тях са няколко пъти по-високи от нормата. 
Измерените през указания период данни са представени на Фигура 5.5-10. В конкретния 
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случай става дума за залпово замърсяване на въздуха с инцидентен характер. Най-
вероятно това се дължи на повишаване на емисиите от битово горене за отопление.  

Фигура 5.5-10. Измерени стойности на СЧК на SO2, µg/m3, в периода 19:00 ч. на 
05.12.2015 – 10:0 ч. на 07.12.2015 

Предвид данните от мониторинга на замърсяването на въздуха със SO2, може да 
се каже, че серният диоксид е проблемен замърсител за община Перник. 

Азотни оксиди 

По отношение на азотните оксиди, изразени като азотен диоксид, са определени 
две норми за КАВ – за средногодишната и за максималната еднократна (1 час) 
концентрация. Тези норми са 40 и 200 μg/m3, съответно. 

На фиг. 5.5-12. са представени средногодишните концентрации на азотен 
диоксдид. Най-голям принос към замърсяването в района има автомобилния транспорт, 
което обяснява и по-високите стойности в района на АИС ”Шахтьор” (район с натоварен 
трафик). Средногодишните концентрации се изменят в сравнително тесни граници. 
Регистрираните през годините нива на азотни оксиди са под средногодишна норма за КАВ. 

Фигура 5.5-12. Средногодишна концентрация на NO2, μg/m3, в пунктовете „Шахтьор“ 
(2013-2015) и „Перник-център” (2016-2017) 

Промишлените предприятия в гр. Перник като източници на азотни оксиди 
изхвърлят в атмосферата отпадъчни газове чрез сравнително високи изпускащи 
устройства, с висока вертикална скорост и с температура, доста по-висока от тази на 
околния въздух. По тези причини може да се приеме, че азотни оксиди в приземния слой 
на атмосферата се емитират главно от автомобилния транспорт. Ето защо, измерените 
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нива в пунктовете „Перник-център” и „Шахтьор“ могат да се приемат като представителни 
за централната част на града 

Фигура 5.5-12. Максимална СЧК на NO2, μg/m3, в пункт „Шахтьор“ и пункт 
„Перник-център” 

Данните от мониторинг на КАВ показват, че замъряването на въздуха в гр. Перник 
през разглеждания период по отношение на NO2 не показват превишения на установените 
норми. 

Изводи: 

1. Основните вредни вещества, пораждащи проблеми за качеството на
атмосферния въздух в района на община Перник са ФПЧ10 и серният диоксид. По 
сериозен е проблемът с ФПЧ10, за които се констатират чести превишения на ДН от 
дните в годината. Замърсяването със серен диоксид е епизодично, само през 
отделни дни през някои от студените месеци на годината; 

2. Основните източници на емисии на ФПЧ и серен диоксид са битово
горене, пътен транспорт и промишлеността; 

3. Площадката на ДИО е извън зоните със замърсяване на атмосферния
въздух в гр. Перник; 

4. При нормална експлоатация извършваната дейност на площадката на
ДИО не оказва врено въздействие върху КАВ и се спазват изискванията нормирани 
в действащото КР. 

5.6. Контрол и измервания 

Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 
емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.) не регламентира провеждане на мониторинг на 
неорганизирани източници на емисии.  

По време на експлоатацията на ДИО не се генерират производствени и/или 
вентилационни газови потоци, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници на емисии. В конкретния случай са неприложими измерванията съгласно 
Глава 5 и Глава 6 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници и Инструкция № 1 от 2003г. за изискванията към процедурите за регистриране, 
обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените 
непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр.69/2003 год.).  

В Приложение 1, Таблица 5.5.1. не е попълнена, тъй като не се отнася за 
дейността, за която се кандидатства в настоящото заявление. На площадката няма 
организирани източници на емисии. 
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В съответствие с утвърдения план за мониторинг на площадката на ДИО, съгласно 
Условие 10.1.3.1. от действащото КР, Операторът осъществява мониторинг на 
метеорологичните данни съгласно Приложение № 3 на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 
и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Таблица 5.6-1.) 

Таблица 5.6-1. Метеорологични данни и период на тяхното измерване 

№ 
по 
ред 

Показатели 
По време на 
експлоатация 
на депото 

След закриване на депото 

1 Количество валежи ежедневно 
ежедневно, добавено към 
месечните стойности 

2 
Температура (минимална, 
максимална, в 14 ч. CET) (1) 

ежедневно средномесечно 

3 Посока и сила на вятъра ежедневно не се изисква 

4 Изпарения ежедневно 
ежедневно, добавено към 

месечните 
стойности 

5 
Атмосферна влага (в 14 ч. 
CET) (1) 

ежедневно средномесечно 

Забележка: (1) Данните се събират от изградена на площадката 
хидрометеорологична станция. 

Имисионен контрол 
Операторът провежда мониторинг на имисиите и качеството на атмосферния 

въздух, според утвърден план, който е съгласуван с РИОСВ Перник (Приложение № 23.).  

Имисионният контрол се осъществява чрез периодични измервания на 
показателите за КАВ, извършвани от акредитирани ИЛ. Данните се докладват в ГДОС на 
ДИО. Същите  показват, че предприетите от Оператора мерки за ограничаване на 
емисиите на прахообразни вещества от депото съответстват на изискванията на Условие 
9.2.1. от действащото КР и емисиите на прах от площадката не нарушават нормите за 
съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за 
качество на въздуха. 

През 2020 г. във връзка с преценяване на въздействието върху качеството на 
атмосферния въздух (КАВ) от дейността на ДИО е направен мониторинг и оценка на 
съответствието на контролираните показатели от собствен мониторинг на въздух по 
отношение на имисии на прахови частици на площадката на ДИО (виж Таблица 3.1.1.). 

Направената оценка на съответствието на контролираните показатели от собствен 
мониторинг на КАВ по отношение на имисии на прахови частици (като ФПЧ10) на 
площадката на ДИО съответстват на нормите за КАВ и изискванията на Условие 9.2.1. от 
КР. 

В съответствие с Условие 9.3.1., Операторът на ДИО определя годишните 
количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на 
Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители 
(ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на 
EРИПЗ (виж Таблица 3.1.2.). 

В съответствие с Условие 9.3.2.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните 
количества, свързани с прилагането на EРИПЗ. 

В съответствие с Условие 9.3.2.2. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за 
предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии, генерирани от дейностите на 
площадката. 
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В съответствие с Условие 9.3.2.3. от действащото КР, Операторът на ДИО 
докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.3.2.1 и 9.3.2.2, и в 
съответствие с изискванията на EРИПЗ. 

6. Емисии на вредни и опасни вещества във водите

От площадката се генерират производствени отпадъчни води (инфилтрат), битово-
фекални води, дъждовни води, води от измиване на гумите на колите, които имат както 
разтворени така и твърди замърсители.  

Баланс на водите 

Изградените в ДИО инженерни съоръжения, свързани с улавяне, отвеждане, 
пречистване и заустване на водите от депото, както следва: 

 Външни повърхностни води – отводнителни канавки;

 Корекция на терена на депото – тръбен колектор;

 Вътрешни повърхностни води – приемни шахти;

 Външни филтрационни води – дренаж за подземни води;

 Замърсени води от депото – инфилтрат;

 Ретензионен басейн и локално пречистващо съоръжение за отпадъчни води
/ЛПСОВ/.

По време на експлоатацията на ДИО не се извършва водовземане от подземни
води, както и заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 

По време на експлоатацията на ДИО, чрез съоръженията на “СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД се извършва водовземане от повърхностен воден обект съгласно 
Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41190011/15.11.2017г. , 
издадено от БД „Западнобеломорски район“ (Приложение № 16). 

Видовете отпадъчни води, генерирани на площадката на ДИО, нормирани с 
Условие № 10. от действащото КР, са: 

- отпадъчни води от инфилтрат и производствени отпадъчни води (от измиване на
гумите на колите) зауствани в два броя ретензионни басейни - РБ 1 и РБ 2 (използват се 
единствено за оросяване на Клетка 1); 

- смесен поток отпадъчни води: пречистен инфилтрат (от депото) след пречистване
в ЛПСОВ и производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите), зауствани 
в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД; 

- смесен поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени
и от площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото), изпускани през 
открит бетонов канал в р. Струма; 

- битово-фекални отпадъчни води от площадката на ДИО заустени в канализацията
за битово-фекални отпадъчни води на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. 

Във връзка с направени указания в точка II.6.1 и точка II.6.2 в писмо изх. № 
КР 1946/09.07.2021 г.  на ИАОС представяме следната информация: 

По точка II.6.1. Еднозначно потвърждаваме, че производствените 
отпадъчни води от измиване на гумите на колите се пречистват в ЛПСОВ, 
нормирани с Условие № 10. от действащото КР. 

По точка II.6.2. Планираната от оператора промяна след реализиране на ИП 
няма да доведе до промяна в източниците и качеството на отпадъчните води, 
които се генерират от площадката. 
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По-долу в точката е представена подробна информация за баланса на водите. 

Съгласно приетия план за мониториг на площадката на депото се осъществяват 
периодични измервания на параметрите на отпадъчни води. 

По кадастралния план на територията на гр. Перник в северната част на 
площадката се намира трасето на главен магистрален водопровод Ø1200 mm за 
водоснабдяването на града, което не подлежи на изменение. В тази връзка, за 
осигуряване на необходимия сервитут (в работния проект 10,0m, а по норми – 6,0m) на 
съществуващото съоръжение, площадката е разделена на две основни зони: 

 Долна – в която се намира приемната зона, с разположени в нея функционални
зони 1, 3 и 4 и част 2 от техническата инфраструктура;

 Горна – основна зона за третиране на отпадъците.

Техническата инфраструктура вътре в депото е съобразена с наличния
магистрален водопровод, като трасе и ниво на тръбите по друг проект за реконструкция 
на последния.  

В Приложение № 7 са представени Разрешение за строеж № 213/27.05.2014 г. за 
обект „Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“ и Заповед за 
допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 56/17.10.2014 г. и Заповед за допълване по чл. 154, 
ал. 5 от ЗУТ № 57/1.10.2015 към разрешение за строеж № 213/27.05.2014 г. за обект 
„Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“, както и Разрешение за 
строеж № 361/3.9.2014 за обект „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник – етапно строителство“ и Заповед за допълване 
по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ № 57/17.10.2014 към разрешение за строеж № 361/3.9.2014. В 
същото приложение 13 са представени Разрешение за ползване № СТ-05-1009/23.6.2016 
за обект „Реконструкция на главен водопроводен клон I (изместване)“ и Разрешение за 
ползване № СТ-05-1519/30.9.2016 за обект Депо за индустриални отпадъци (опасни и 
неопасни) на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник – етапно строителство“, заедно с 
Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Акт 16). 

Мерки за защита на водопровода. Предвиден е сервитут около водопровода. 
Възможно е негативно въздействие при аварийни ситуации. Не се очаква негативно 
въздействие при нормална експлоатация. За избягване на негативно въздействие при 
аварийни ситуации, разкъсване на изолационни слой, просмукване на инфилтрат и т.н., и 
съгласно изискванията на ВиК Перник е направена подмяна на водопровода в най-ниската 
част на терена, където е най-уязвим при протичане на депото, и изграждане на защита 
около него - проходим стоманобетонов колектор, изграден като монолитно-сглобяема 
конструкция. Като монолитна конструкция се изпълняват дъното и стените на колектора.  
Колекторът е дълъг 33 m и е предвиде в най-ниската част на депото. През този колектор 
преминава новоизграденият стоманен водопровод, който е дълъг 176 m. Новата част от 
водопровода е изпълнена от стоманени тръби Ø1220/10 mm за PN 0.1 MPa, за питейно 
водоснабдяване по стандарт ЕN10255:2005+A1, L235. Стоманените тръби са избрани 
поради добрите им механични качества. Те запазват своята цялост дори и при пълна 
деформация. Това е едно от най-големите предимства, предвид земетръсната зона, в 
която се намира района – VІІІ степен и станалото земетресение през май 2012 г. от 6-та 
степен по Рихтер. (Приложение № 6 – Заповед 1918/11.12.2013 на Кмета на община 
Перник за утвърден ПУП). Изпълнените превантивни мерки осигуряват защита на 
водопровода от неочаквани негативни въздействия. 

Реализираните на площадката на ДИО конструктивни решения са съгласно  
работния проект за изграждане на депото и екзекутивната документация,които са 
съобразени с конкретните геоложки и хидрогеоложки условия на земната основа и с 
изискванията на Наредба 6 и 7 (глава Втора, раздел II). 

За района около площадката на депото няма данни за наличие на водоизточници 
за питейно-битово водоснабдяване или на минерална вода и на санитарно-охранителни 
зони. 
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Със становище изх. № П-01-06/29.05.2012г. БД ЗБР-Благоевград определя 
изграждането на депото за допустимо с ПУРБ за ЗБР 2010-2015г. 

6.1 Производствени отпадъчни води (инфилтрат) 

При изграждане на ДИО са реализирани разделни канализации за дъждовните 
(условно чисти), битово-фекалните води и инфилтрата. Изградена е от РVС усилени 
тръби.  

Отпадъчните води, които се генерират при експлоатация на депото са в резултат 
на влагата в депонираните отпадъци, оросяването и попадналите води при валежи на 
дъжд и сняг. Тези води формират инфилтрат, който се събира в ретензионен басейн. 
Дренажната система за инфилтрат, съставена от дренажни клонове, колектори и площен 
дренаж, събира падналите в клетките атмосферни води и ги отвежда чрез общ колектор в 
ретензионен басейн (РБ 1). 

Ретензионни басейни 

Ретензионните басейни са част от системата за третиране на замърсените води от 
клетките – инфилтрата:  

 РБ 1 – основен басейн за инфилтрата от клетките, в южната част на приемната
зона с обеми: конструктивен/макс./мин. – 4 822,90 / 3 858,9 /  2 876,0 m3, в който
се съхраняват количествата, необходими за пречиствателното съоръжение и
за оросяване на отпадъците против запрашаване;

 РБ 2 - допълнителен басейн, в северозападната част на приемната зона за с
обем: конструктивен/макс. – 971,50/ 825,60 m3 за съхраняване на концентрата
от пречиствателното съоръжение (ЛПСОВ) и също за оросяване на
отпадъците.

Ретензионният басейн РБ1 приема от Клетка 1 замърсените води /инфилтрат/ от  
валежи с обезпеченост р=1 %, като ги задържа до тяхното пречистване от ЛПСОВ или за 
нуждите на оросяването. 

 Размери на ретензионните басейни 

Максималният полезен обем на ретензионния басейн РБ1 е определен при 
предпоставката, че две клетки могат едновременно да бъдат в експлоатация в начален 
етап на запълване. Максималният обем е определен при оразмерителен валеж за 
дренажите и колектора - за една клетка N1% = 81mm - ∑ W1%= 1009,3 m³ и за две клетки  
N1%= 81 mm - ∑ W1%= 1884,1 m³. 

Размерите на двата басейна - застроена площ, полезна площ при макс.обем, 
насипни диги с откоси, съответно са: 

- РБ1 – 2812,0 m2, 1672,0 m2, дълбочина Нмакс=2,91 m, насипни диги с откоси
1:2-1:2,7;

- Р2 - 1230,50 m2, 630,80 m2, дълбочина Нмакс=1,97 m, насипни диги с откоси
1:2-1:2,8;

Конструкцията на басейните е изкопно-насипен тип с изолация, аналогична на 
изолационния екран на клетките, като дренажния слой е заменен със защитни решетъчни 
паркинг елементи (40/60/10 сm), запълнени с чакъл. 

 Съоръжения към ретензионните басейни 

Тези съоръжения спомагат дейността на басейните, като осигуряват утаяване на 
твърдите частици от инфилтрата, обслужване работата на ЛПСОВ, изпращане на 
инфилтрата за пречистване или за захранване на оросителната система. 
Местоположението и конструктивните им размери съответстват на функционалното им 
предназначение. 
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Шахта-утаител (ШУ) - в южния край на ретензионния басейн РБ1 е разположена 
бетонова шахта-утаител (ШУ), в която се задържа твърдата фракция на инфилтрата. В нея 
заустват тръбата на колектора на инфилтрата на кота 747,48. Между РБ1 и ШУ има 
безнапорна хидравлична връзка – тръба HDPE Ø400, PN10, UV устойчива, с ℓ=18,10 m и 
коти - вход 747,44 и изход к.ВН в РБ1 747,41. От ШУ инфилтратът постъпва в основния 
ретензионен басейн (РБ1) за съхранение или се подава към ЛПСОВ. басейн.  

ШУ се състои от две камери с предназначение и размери:   

- голяма - за утаяване на по-едрата фракция – вътрешни размери:
ширина/дължина/височина - 8,90/4,20/3.05 m; 

- малка - за утаяване на фината фракция – вътрешни размери:
ширина/дължина/височина - 5,00/2,30/3.05 m;  

- дебелини: на стените 0,20m и дъното 0,25m;

- подложен бетон В10 - 0,10m;

- коти – дъно изкоп 746,13, готов подложен бетон В10 - 746,23, дъно шахта – 746,48.

ПШ1 (помпена станция 1) – служи за използване на инфилтрата от ретензионния
басейн за оросяване на отпадъците. Изградена е бетонова помпена шахта ПШ1, свързана 
с басейна посредством съединителна (отливна) тръба HDPE Ø 200, PN 10 с ℓ=21,0 m. 
Тръбата има коти – на входа 744,71 (на дъното на басейна) и изход 744,61, и се полага 
при изграждане на басейна. Помпената шахта има две камери – водна смукателна с обем 
28,18 m3 и суха за разполагане на помпата и арматурата с обем 36,23 m3.  

Инфилтратът от ретензионния басейн РБ1 постъпва за пречистване в ЛПСОВ. 
Пречистените води се отвеждат с колектор до мястото на заустване.  

ПШ2 (помпена станция 2) – ситуирана е в западния край на РБ2 и препомпва 
инфилтрата от нея в мократа камера на ПШ1 по напорен тръбопровод с дължина 94,0 m и 
тръби HDPE Ø110, PN10. Връзката между РБ2 и ПШ2 е безнапорна плътна тръба  HDPE, 
Ø200, PN 10 с ℓ=8,70 m,. Полага се при изграждането на басейна с коти - вход 745,50 и 
изход 745,40. ПШ2 се състои от помпена шахта, в която е разположена потопяема помпа 
(агресивоустойчива) и шахта за разполагане на водопроводната арматура. 

На връзката между ретензионните басеини и мокрите камери на двете помпени 
станции се монтира спирателен кран (в шахта) за изключване на захранването при 
необходимост. 

В Приложение № 29 е дадена схема на ретензионните басейни. 

6.1.1. Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води 

В съответствие с Условие 10.1.1. от действащото КР за пречистване на 
инфилтрата от ДИО е изградена и пусната в експлоатация ЛПСОВ, пречистваща 
отпадъчните води чрез процеса на обратна осмоза. Пречистените води се ползват за 
технологични нужди на ДИО (оросяване на индустриалните отпадъци), а останалата част 
се зауства в съществуващия канализационен колектор на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД.  . 

Технологична информация за ЛПСОВ 

Инфилтратът, формиран от депото за индустриални отпадъци, преминава през 
съоръжения за механично утаяване и филтриране на пясъчен филтър, след което се 
подава на локално пречистващо съоръжение за инфилтрат, работещо на принципа на 
обратна осмоза. 

Обратната осмоза се осъществява чрез специални мембрани, при което след тях 
се отстраняват всички соли, съдържащи се в отпадъчните води /инфилтрата/. Приети са 
три последователни блока с мембрани, в които се реализира обратната осмоза, свързани 
последователно. 

Таблица 6.1-1 Проектни данни за обратната осмоза 
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Обратна осмоза (ОО) 

Захранване: 50 m3/d 
■ Стъпка 1

Тип на мембраните: Спирално навити 

Брой на съдовете под налягане: 2 

Брой модули: 4 за всеки съд под налягане 

Площ на мембраната: 28 m2 за всяка мембрана 

■ Стъпка 2 (опция)

Тип на мембраните: Спирално навити 

Брой на съдовете под налягане: 1 

Брой модули: 4 за всеки съд под налягане 

Площ на мембраната: 34 m2 за всяка мембрана 
■ Стъпка 3 (опция)

Тип на мембраните: Спирално навити 

Брой на съдовете под налягане: 1 

Брой модули: 1 за всеки съд под налягане 

Площ на мембраната: 34 m2 за всяка мембрана 

Съоръжението за третиране на инфилтрат чрез Обратна осмоза работи в 
съответствие със следната схематична диаграма: 

Фигура 6.1-1 Диаграма на съоръжение за третиране на инфилтрат чрез ОО 

Съоръжението за ОО се състои от няколко основни компонента: ОО-блокове, 
резервоари за промиване и междинен резервоар, компресор, няколко помпи, контролно 
измервателни уреди в системата и табло за управление. 

Баланс на масата 

Конструкция на първата ОО-стъпка (ОО-1): 

1.Вход за инфилтрат m3/d 50.0 
2.Вход за инфилтрат m3/h 2.08 
3.Рециклиране на концентрат
от ОО-2 m3/h 0.12 
4.Дебит на входа m3/h 2.20 
5.Дебит на пермеат m3/h 1.56 
6.Дебит на концентрат m3/h 0.52 
Конструкция на втората ОО-стъпка (ОО-2): 
7.Дебит на входа m3/d 37 
8.Дебит на входа m3/h 1.56 
9.Дебит на пермеат m3/h 1.44 
10.Дебит на концентрат m3/h 0.12 
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Конструкция на третата ОО-стъпка (ОО-3) (Опция): 
11.Дебит на входа   m3/d 34.6 
12.Дебит на входа   m3/h 1.44 
13.Дебит на пермеат  m3/h 1.35 
14.Дебит на концентрат  m3/h 0.09 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА 

Функциониране на съоръжението 

Съоръжението за ОО се управлява автоматично чрез програмируем логически 
контролер /PLC/. Съоръжението обикновено работи в автоматичен режим. Всички 
предварително зададени команди и стойности за управление могат да бъдат променяни 
чрез интерфейса за управление от оператора. Съоръжението предлага и управление на 
цялото оборудване в ръчен режим (въвеждане в експлоатация, пуск, поддръжка и т.н.), в 
който повечето функции за управление трябва да бъдат изпълнени от оператора. 
Работата на съоръжението се контролира непрекъснато чрез системата за управление на 
процеса. 

Предварително третиране на вливащото се вещество 

За предварително третиране на инфилтрата е монтиран пясъчен филтър за 
отстраняване на намиращите се във веществото твърди частици. Функционирането на 
пясъчните филтри е изцяло автоматично. Обратното промиване на пясъчните филтри се 
осъществява с водата от резервоара за необработена вода. След обратното промиване 
се извършва нормално филтриране, при което в ретензионния басейн с инфилтрат (РБ2) 
се излива първия продукт. Докато единият пясъчен филтър бива промиван, другият 
пясъчен филтър може да продължи да функционира нормално. 

След пясъчния филтър са инсталирани патронни филтри за защитаване на 
мембраните от остатъчни твърди частици. В случай, че патронните филтри бъдат 
задръстени, процесът се спира автоматично, на базата на повишеното налягане. За 
постигане на непрекъснат процес е необходимо периодично да се проверяват патронните 
филтри.  

Обратна осмоза 

Мембраната за обратна осмоза функционира,като преграда за повечето от 
разтворените соли и неорганични молекули, както и за органичните молекули с молекулно 
тегло над < 50 далтона водни молекули. 

Инфилтратът, вече намиращ се под налягане, постъпва в съда и протича през 
каналите между спиралните намотки на елемента. До шест елемента са свързани заедно 
в един съд под налягане. Постъпващият инфилтрат става все по-концентриран при 
навлизането в следващия елемент. Пермеатът от всеки елемент се събира в общата 
тръба за пермеат, монтирана в центъра на всеки елемент със спирална намотка и 
постъпва в тръба за събиране на пермеат, извън съда под налягане. 

Съоръжението включва 3 Стъпки/Блока. Всеки блок разполага с една помпа за 
високо налягане и една или две циркулационни помпи. Помпите за високо налягане 
подават нужното работно налягане за процеса на обратна осмоза. Чрез 
високотехнологичните циркулационни помпи се осигурява висок напречен дебит върху 
повърхността на мембраните. 

За намаляване на отлагането на соли и за предотвратяване на замърсяването или 
образуване на накип в ОО-системата, сярна киселина и препарати против накип се 
добавят в определени дози към подаваната необработена вода. И двете вещества се 
добавят в системата посредством дозиращи помпи. 

Основните параметри на инфилтрата като температура, налягане, проводимост и 
pH се контролират автоматично чрез PLC. ОО-съоръжението представлява 
автоматизирана система. 
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Съоръжението за ОО е предвидено за работа при максимално налягане 60 bar. 
Работното налягане зависи основно от концентрацията на сол в постъпващия инфилтрат 
и от нивото на замърсяване на мембраните и се коригира посредством измерения дебит 
на пермеата. Регулирането на налягането чрез контролния клапан поддържа 
производителността на системата при проектна стойност от около 75 % за Стъпка 1, 90 % 
за Стъпка 2 и 95 % за Стъпка 3. 

Промиване с вода: 

При изключване на съоръжението, мембраните трябва да бъдат промити за да се 
избегне образуването на накип или трайно замърсяване по мембраните. Това се извършва 
автоматично, ако съоръжението е изключено по обичайния ред. В случай че съоръжението 
бъде изключено поради алармен сигнал, т.е. чрез процедурата за БЪРЗО СПИРАНЕ, 
промиването се осъществява ръчно от оператора. 

Концентратът, задържан в тръбопровода, се отмива с вода. Това става 
автоматично, освен при наличие на алармен сигнал. При възникване на алармен сигнал, 
незабавно се извършват съответните действия, а ОО стъпката се промива. 

Изплакване с вода/химикали: 

Въпреки използването на киселина и средства против накип, върху мембраните е 
възможно да се образува слой от накип и замърсяване, поради органичните съединения и 
солите в инфилтрата. Възможно е да възникнат и други проблеми, поради превишаване 
на определени концентрации на допълнителни вещества, повреждащи мембраните от 
инфилтрата и поради въздействието на бактерии. В най-лошия случай това може да 
доведе до необратимо запушване на мембраните. Необходимо е провеждането на цикъл 
за почистване с цел отстраняване на този слой и възстановяване на работните показатели 
на мембраните. Подобен цикъл помага и за удължаване на експлоатационния срок на 
мембранния модул. 

За осъществяване на цикъл за почистване, нормалната експлоатация се 
преустановява, концентрираният разтвор в системата се отстранява, като мембраните 
първо се промиват с вода. По време на цикъла за почистване, както концентратът, така и 
пермеатът се прехвърлят във вътрешен резервоар за почистване. В случай на 
необходимост от химическо почистване се добавя химическо почистващо вещество и този 
разтвор циркулира в системата за отстраняване на замърсяването и накипа от 
мембраните. 

Изплакване с вода (без химически вещества) се извършва всеки път, когато 
съоръжението бива спряно, за да се гарантира пълното отстраняване на утайката от 
мембраните. Това е особено важно за модулите в стъпка 1, които се пълнят с органични 
вещества. 

Химическото изплакване се извършва след една или две седмици експлоатация, 
като към водата за почистване се добавят химически почистващи вещества (антискалант, 
алкална почистваща смес, киселинна почистваща смес). Почистващите вещества се 
вливат в промивния резервоар, като се използва ръчно управлявана помпа за почистващи 
вещества. Водата за промиване се изпомпва от промивната помпа към ОО и се връща 
обратно в промивния резервоар чрез рециркулация. След определено време цикълът на 
промиване спира и водата от промиването се източва. 

При неизправност на някой от клапаните или на циркулационната помпа, се 
активира аларма и веригата се извежда от експлоатация, като преминава в авариен 
режим. 

По време на почистването работната температура не трябва да надвишава 40°C и 
36 °C (последната стойност се отнася до повече от 30 min работа и pH >10). 

Работната стойност на pH трябва да е в диапазона: 2 < pH < 11,5. 

Механичните повреди на мембраните могат да бъдат установени при промяна на 
цвета на пермеата (поради останали в състава му твърди частици). Това може да бъде 
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проверено визуално чрез прозрачните отходни тръби за пермеат на всеки от модулите. 
Тази проверка се извършва редовно, така че евентуалните повреди или дефекти да могат 
да бъдат установени в ранен етап и модулът да бъде заменен, ако е необходимо. 

Депониране на концентрат и пермеат  

Концентратът (непречистен инфилтрат) идващ от Стъпка 1 представлява силно 
концентриран и замърсен разтвор, който се връща в Клетка 1 и се използва за оросяване 
на отпадъците. В процеса на пречистване на инфилтрата в системата, междинните 
концентратите (пермеати) от Стъпки 2 и 3 стъпково се рециклират до пермеатен разтвор 
с ниско съдържание на замърсители (пречистен инфилтрат).  

Пермеатът от Стъпка 1 представлява вливащото се вещество за Стъпка 2, а от своя 
страна пермеатът от Стъпка 2 представлява вливащото се вещество за Стъпка 3. По този 
начин в системата за ОО пермеатните разтвори циткулационно намаляват съдържанието 
си на замърсители, до получаване на пермеат (пречистен инфилтрат) с качества на 
технически чиста вода, в т.ч. с показатели, отговарящи на изискванията за изпускане в 
канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД съгласно условията на действащото КР. 
Пермеатът от ОО-системата може да бъде използван като чиста вода в съоръженията на 
ДИО или да бъде изпуснат в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД.  

Пермеатът и прясната вода в ЛПСОВ са необходими за вътрешното почистване на 
системата. Прясната вода се подава от тръбопровода за технически води.  

Резюме на измерванията в системата 

Следните качествени измервания са от особено голямо значение в съоръжението: 

Стойност на pH: Резервоар за необработена вода 
Окончателен отпадъчен флуид  
Проводимост: Захранване ОО-Стъпка 1 
Пермеат Стъпка 1, 2 и 3 Температура: Захранване ОО-Стъпка 1 
Налягане: след Помпа за високо налягане на Стъпки 1, 2 и 3 
Налягане: след Циркулационна помпа на Стъпки 1, 2 и 3  

Аварийно спиране на съоръжението  

При натискане на Бутона за аварийно спиране в разпределителното табло на 
екрана за управление на системата SCADA (Бутонът за аварийно спиране фигурира на 
всеки екран на системата SCADA), се осъществява следната процедура: 

• Всички агрегати незабавно се изключват

• Всички пневматични и магнитни клапани преминават в начална позиция,

• Системата за управление на съоръжението (PLC, PC и т.н.) продължава да
работи непрекъснато. 

Ако Операторът натиска Бутона за аварийно спиране на SCADA, на екрана се 
появява изображение, на което Операторът трябва да потвърди “Аварийното спиране”. 

След Аварийното спиране на Съоръжението за ОО то се напълва частично с 
концентрат/луга, както при БЪРЗОТО СПИРАНЕ. След това се препоръчва провеждане на 
процедурата по почистване/промиване. 

Бутони за Аварийно спиране има на вратата на разпределителното табло и в 
участъка на контейнера за предварителна обработка. 

Не е възможно аварийно функциониране на съоръжението, ако PLC или, съответно, 
компютърната система са повредени. При спиране на електрозахранването, 
съоръжението е снабдено с аварийно захранване (UPS), което поддържа мрежата 24 V, 
вкл. PLC и различните КИП.  

Консервиране  
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Новите ОО мембрани се доставят в стандартен консервационен разтвор. При 
инсталиране на новите елементи в съдовете под налягане е необходимо ръчно да се 
напълнят мембраните с прясна вода. Преди пуск, мембраните се промиват два пъти, за 
да се отстрани предпазния разтвор. 

В случай, че съоръжението не функционира продължително време, мембраните се 
потапят в консервационен разтвор (Membrane Cons2) за да се предотврати бактериалния 
растеж върху мембраните.  

Почистване на мембраните  

Температурата на течността, когато системата за обратна осмоза е в режим за 
промиване, може да се увеличи значително, поради размера на циркулационните помпи. 
Поради тази причина е важно температурата да не надвишава 40°C, тъй като това може 
да деформира мембранните модули. Диапазонът на pH не трябва да спада под 2 и да 
надвишава 10. 

Химическите вещества, препоръчвани от производителя на ЛПСОВ,са адаптирани 
към Мембраните за обратна осмоза и позволяват отстраняването на слоевете от 
замърсяване и накип, образувани върху мембраните поради тяхната експлоатация.  

Стъпка 1 трябва да се почиства с химически вещества след около 200 часа 
експлоатация. За Стъпки 2, при липса на данни за наличие на накип и замърсяване, 
периодите между отделните почиствания могат да бъдат с продължителност според 
нуждата. 

Преди започване на процедурата по изплакване, модулите трябва да бъдат 
промити с техническа вода. След това почистващият препарат, който съдържа киселинно 
или алкално почистващо вещество (според нуждите), се приготвя в промивния резервоар 
с помощта на наличната цилиндрична помпа. 

Химическото почистващо вещество се изпомпва през модулите посредством 
промивната/захранваща помпа на Стъпка 2 (за Стъпка 1 и 2) и от Помпата за високо 
налягане на Стъпка 3 (за Стъпка 3). Потокът на пермеат и на концентрат се изпращат в 
промивния резервоар, като така се създава почистваща верига. След всяко почистване 
модулите трябва отново да бъдат почистени с прясна вода. 

Налага се промиване и между киселинния и алкалния почистващ препарат, за да 
се избегне контакт между киселина и основа, при който може да се генерира топлина. 
Почистването с киселина помага за отстраняване на неорганични отлаги (например 
CaSO4/CaCO3) от повърхността на мембраната. Почистването с основи помага за 
отстраняване на биологичните натрупвания от повърхността на мембраната.  

След прекъсване на експлоатацията в продължение на няколко часа, 
съоръжението трябва да бъде промито отново; след прекъсване в продължение на 
няколко дни, съоръжението трябва да бъде изплакнато. 

Предварително съхранение на ОО- мембрани 

Използваните ОО мембрани са класифицирани като опасен отпадък с код 19 08 08* 
- отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали. Съгласно Условие 11.3.2,
Условие 11.3.3. и Условие 11.3.4. същите се съхраняват предварително за срок, не по-
дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане,

в добре затворени съдове, изготвени от материали, които не могат да
взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен 
отпадък”, код и наименование на отпадъка съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за 
класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 
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Образуваният опасен отпадък от мембраните с код 19 08 08* се съхранява в закритото 
метално хале на обозначеното място в Приложение № 15. 

Отвеждащ колектор за пречистени води 

В съответствие с Условие 10.1.2.1.1. от действащото КР, Операторът зауства 
смесен поток отпадъчни води: инфилтрат (от депото) след пречистване в ЛПСОВ и 
производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите) в канализацията на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД   

В Приложение I към заявлението е представена попълнена Таблица 6.1.1. 

Договор за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчната 
вода е представен в Приложение № 14. 

Представя се картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени 
площадката, водния обект, точките на заустване с географски координати, местата 
за собствен мониторинг, водовземните съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване в района с нанесени границите на санитарно-охранителните им зони, 
както и санитарно-охранителните зони около водоизточниците за минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди – Приложения № 8, 
9, 10, и 13. За района около площадката на депото няма данни за наличие на 
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или на минерална вода и на санитарно-
охранителни зони. Със становище изх. № П-01-06/29.05.2012г. БД ЗБР-Благоевград 
определя изграждането на депото за допустимо с ПУРБ за ЗБР 2010-2015 г.  

План на площадката с местоположението на канализационните системи. Всяка 
от канализационните системи (за промишлени (инфилтратни), битово-фекални, 
дъждовни -замърсени или условно чисти и/или за смесени потоци)– Приложение № 13 .  

За всяка точка на заустване са отразени: точката на заустване; източниците 
на изпусканите отпадъчни води през тази точка на заустване (инсталации и 
конкретните процеси от инсталациите), включително дъждовни и битово-фекални 
води; пътят на отпадъчните води от източника им до точката на заустване и 
разположението на съоръженията за пречистване по пътя на потоците, както и 
точките за мониторинг на потоците отпадъчни води – Приложение № 12.  

В съответствие Условие 10.1.1.2. от действащото КР, Операторът е  определил 
следните параметри за осъществвяване на нормална експлоатация на ЛПСОВ: 

 контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява
оптималната работа);

 оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

 честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

 вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри

В съответствие с Условие 10.1.1.2.1. от действащото КР, Операторът прилага
инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, 
осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по Условие 
10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. 

В съответствие с Условие 10.1.1.2.2. от действащото КР, Операторът извършва 
мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, 
в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 контролирани параметри, честота на 
мониторинг, вид на оборудването за мониторинг. 

В съответствие с Условие 10.1.1.2.3. от действащото КР, Операторът прилага 
инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна 
изправност на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1. 

В съответствие с Условие 10.1.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване: 
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В съответствие с Условие 10.1.1.3.1. от действащото КР, Операторът прилага 
инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на 
контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални 
такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията включва установяване на 
причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

Документиране и докладване 

В съответствие с Условие 10.1.1.4.1. от действащото КР, Операторът съхранява на 
площадката писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2, която да 
предоставя при поискване от компетентният орган. 

В съответствие с Условие 10.1.1.4.2. от действащото КР, Операторът документира 
и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за 
пречиствателното съоръжение. 

В съответствие с Условие 10.1.1.4.3. от действащото КР, Операторът документира 
и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на 
контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални 
такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия 
и предприетите коригиращи действия. 

В съответствие с Условие 10.1.1.4.4. от действащото КР, Операторът докладва 
като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите 
на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените 
оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени 
несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи 
действия. 

6.1.2. Емисии 

Инфилтратът от депото се събира в резервоар (ретензионен басейн  РБ 1), а 
концентратът от пречистения инфилтрат се събира в ретензионен басейн РБ 2, откъдето 
се използва за оросяване на отпадъците в Клетка 1. Излишните количества инфилтрат се 
пречистват в ЛПСОВ и използват за техническа вода на площадката на депото, а 
останалата част се зауства в съществуващия канализационен колектор на “СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД. 

В съответствие с Условие 10.1.2.1.1. от действащото КР, Операторът зауства 
смесен поток отпадъчни води: инфилтрат (от депото) след пречистване в ЛПСОВ и 
производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите) в канализацията на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД единствено при спазване на изискванията, посочени в 
Таблица 10.2.1. от КР. 

Таблица 10.1.2.1. (от КР) 

1. Точка на заустване:

- ТЗ (РШи6), с географски координати: N 42º35’43.8608”; E 23º05’40.7048”,
обозначенa на Приложение № 12 към заявлението; 

2. Точка на пробовземане:

- ТП (РШи8) след ЛПСОВ, с географски координати: N 42º35’40.0”; E 23º05’29.2”,
обозначенa на Приложение № 12 към заявлението; 

3. Име на водоприемника: Канализационна система на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“
АД, по КР № 100-Н1/2010г., актуализирано с Решение № 10-Н1-И0-А4/2016г.; 

4. Източници на отпадъчните води:

 Инфилтрат (от депото), след пречистване в ЛПСОВ;

 Производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите);

5. Пречиствателно съоръжение: ЛПСОВ;
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6. Количество на заустваните отпадъчни води:

Qмакс.час: 2,1 m3/h 
Qср.  ден: 50  m3/d 
Qср. год.: 9000 m3/y 

Отвеждащият колектор за пречистени води свързва ЛПСОВ и точката на заустване 
в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. ЛПСОВ работи 24 часа/ден, около 180 
дни/год., а нормираното годишно количество, което се зауства в канализационната мрежа 
на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е 9 000 m3/y. 

Пречистените отпадъчни води отговарят на нормите, посочени в 
действащото комплексно разрешително на ДИО. 

От площадкта на ДИО няма заустване на производствени отпадъчни води в 
повърхностен воден обект. Отпадъчните води се заустват в колектор №8 от 
канализационната мрежа на “Стомана Индъстри” АД. 

Оценки за емисионните ограничения, определени в приложимите заключения за 
НДНТ – за дейностт,а за която се кандидатства в заявлението не са налични 
заключения за НДНТ. Най-добрите налични техники по отношение на депонирането на 
отпадъци се свеждат до изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр.  80, от дата 
13.9.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.), която транспонира Директива 1999/31/ЕО относно 
депонирането на отпадъци в националното законодателство. Изискванията, на които 
трябва да отговаря площадката за депониране се определят съгласно Наредба № 7 oт 
24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане 
на съоръжения за третиране на отпадъци. Подробна оценка за прилагането на НДНТ е 
дадена в т. от настоящото заявление. 

Информация дали някоя от точките на заустване ще попадне в I—ви, И-ри или 
Ill-ти пояс на санитарно охранителната зона около водоизточниците и съоръженията 
за питейно битово водоснабдяване или около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди – няма данни за 
наличие на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или на минерална 
вода и на санитарно-охранителни зони около района на площадката на депото. 

В Приложение I – Таблици, към заявлението са представени попълнени таблици 
6.1.2., 6.1.3 и 6.1.4. 

6.1.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти 

От площадкaта на ДИО не се извършва заустване на производствени отпадъчни 
води в повърхностен воден обект. Пречистените води след ЛПСОВ се заустват в 
канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД и отговаря на нормите, посочени в 
действащото комплексно разрешително на ДИО. 

6.1.4. Контрол и измерване 

В съответствие с Условие 10.1.2. от действащото КР, емисионните норми на 
заустване на смесен поток отпадъчни води: инфилтрат (от депото) след пречистване в 
ЛПСОВ и производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите) в 
канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД посочени в Таблица 6.1.2 

Точка на пробовземане: 
- ТП (РШи8) след ЛПСОВ, с географски координати: N 42º35’40.0”; E 23º05’29.2”,

обозначенa на Приложение № 12 към заявлението; 

Таблица 6.1.4.1. Концентрации на замърсителите след ЛПСОВ (Таблица 10.1.2.1. от 
КР) 
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Показател Максимално допустими концентрации 
Активна реакция /рН/ 6.0-9.0
Неразтворени вещества 50.0 mg/dm3
Електропроводимост 25 mS/cm
Анионактивни детергенти 1 mg/dm3
Нефтопродукти 10.0 mg/dm3
Кадмий 0.1 mg/dm3
Хром /шествалентен/ 0.1 mg/dm3
Хром /общ/ 0.5 mg/dm3
Мед 0.5 mg/dm3
Олово 0.1 mg/dm3
Желязо 5.0 mg/dm3
Цинк 2.0 mg/dm3
Никел 0.5 mg/dm3
ХПК (бихроматна) 70 mg/dm3
Хлориди 300 mg/dm3
Сулфатни йони 300 mg/dm3
Манган (общ) 0,3 mg/dm3
Органичен въглерод 12 mg/dm3
Арсен 0,05 mg/dm3 
Барий 1 mg/dm3 
Молибден 0,5 mg/dm3 
Селен 0,015 mg/dm3 
Флуориди 1,5 mg/dm3 

В съответствие с Условие 10.1.3.3.1. от действащото КР, Операторът извършва 
собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води: инфилтрат (от депото) след 
пречистване в ЛПСОВ и производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на 
колите), зауствани в канализацията на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД по Условие 10.1.2.1.1 
от КР, съгласно Таблица 10.1.3.3.1. Пробовземането и анализите се извършват от 
акредитирана лаборатория. 

Точка на пробовземане: 

- ТП (РШи8) след ЛПСОВ, с географски координати: N 42º35’40.0”; E 23º05’29.2”,
обозначенa на Приложение № 12 към заявлението; 

Име на водоприемника: Канализационна система на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД 
по КР № 100-Н1/2010г., актуализирано с Решение № 10-Н1-И0-А4/2016г., съгласно 
Условие 10.1.2.1.; 

Източници на отпадъчните води: 

 Инфилтрат (от депото), след пречистване в ЛПСОВ;

 Производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите);

Пречиствателни съоръжения: ЛПСОВ;

Таблица 6.1.4.2. Собствен мониторинг на поток отпадъчни води по Условие 
10.1.2.1.1. (Таблица 10.1.3.3.1. от КР) 

Показател 
Честота на 
мониторинга 

Метод на изпитване 

Активна реакция /рН/ Веднъж на три месеца Потенциометрично определяне 
Неразтворени 
вещества 

Веднъж на три месеца Гравиметрично определяне 

Електропроводимост Веднъж на три месеца Потенциометрично определяне 
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Анионактивни 
детергенти 

Веднъж на три месеца Спектрофотометрично определяне 

Нефтопродукти Веднъж на три месеца Газова хроматография 

Кадмий Веднъж на три месеца 

Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Хром /шествалентен/ Веднъж на три месеца 

Атомно абсорбционенa 
спектрометрия/Масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма/Оптикоемисионна 
спектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Хром /общ/ Веднъж на три месеца 
Атомно абсорбционнa 
спектрометрия/ Масспектрометрия с 
индуктивно свързана плазма 

Мед Веднъж на три месеца 

Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Олово Веднъж на три месеца 

Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Желязо Веднъж на три месеца Спектрофотометрично определяне 

Цинк Веднъж на три месеца 

Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Никел Веднъж на три месеца 

Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

ХПК (бихроматна) Веднъж на три месеца Спектрофотометрично определяне 
Хлорид Веднъж на три месеца Йонхроматографско определяне 
Сулфатни йони Веднъж на три месеца Йонохроматографско определяне 

Манган (общ) Веднъж на три месеца 

Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Органичен въглерод Веднъж на три месеца Измерване с инфрачервен детектор 

Арсен Веднъж на три месеца 
Атомно абсорбционнa 
спектрометрия/Масспектрометрия с 
индуктивно свързана плазма 

Барий Веднъж на три месеца 
Масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма; 
Йонхроматографско определяне 

Молибден Веднъж на три месеца 

Атомно абсорбционнa 
спектрометрия; 
Масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Селен Веднъж на три месеца 
Атомно абсорбционнa 
спектрометрия; 
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Масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Флуориди Веднъж на три месеца Йонхроматографско определяне 

В съответствие с Условие 10.1.3.4. от действащото КР, Операторът прилага 
инструкция за изчисляване/измерване на количествата зауствани отпадъчни води по 
Условие 10.1.2.1.1. 

В съответствие с Условие 10.1.3.5. от действащото КР, Операторът прилага 
инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг по 
Таблица 10.1.3.3.1 с определените в разрешителното максимално допустими 
концентрации в Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия.  

В съответствие с Условие 10.1.3.6. от действащото КР, Операторът изчислява 
замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на 
Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

В съответствие с Условие 10.1.3.7. от действащото КР, Операторът прилага 
инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната 
мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и 
предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. 

Пречистените отпадъчни води (след ЛПСОВ) отговарят на нормите, посочени 
в действащото комплексно разрешително на ДИО. 

Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения 

В съответствие с Условие 10.1.2.1. от действащото КР, Операторът отвежда 
инфилтрата от депото и производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на 
колите) единствено в два броя ретензионни басейни (РБ) - РБ1 и РБ2. Отпадъчните води 
- инфилтрат и производствени отпадъчни води (от измиване на гумите на колите), от РБ 1
и 2 се използват единствено за оросяване на тялото на депото. Оператора не извършва
заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и/или канализационна мрежа на
населеното място.

В съответствие с Условие 10.1.3.2. по време на експлоатацията на депото и след 
неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, Операторът извършва и ще 
извършва мониторинг на обема и състава на инфилтрата в РБ 1 и 2, съгласно 
изискванията посочени в Таблица 10.1.3.2. от КР Пробовземането и анализите се 
извършват от акредитирана лаборатория. 

Точки на пробовземане:  

-РБ 1, с географски координати: N 42˚35΄39,230˝ и E 23˚05΄27,819˝;

-РБ 2, с географски координати: N 42˚35΄40,672˝ и E 23˚05΄28,080˝,

обозначени на Приложение № 29 към заявлението.

Таблица 6.1.4.3. Мониторинг на инфилтрата (Таблица 10.1.3.2. от КР) 

Показател 

Честота на 
мониторинг за 
периода на 

експлоатация на 
депото 

Честота на 
мониторинг след 

закриване на депото 
за срок не по-кратък 

от 30 години 

Метод на изпитване 

Обем на 
инфилтрата 

Месечно Веднъж на шест месеца - 

Активна реакция 
/рН/ 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Потенциометрично 
определяне 
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Неразтворени 
вещества 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Гравиметрично 
определяне 

Електропроводимо
ст 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Потенциометрично 
определяне 

Анионактивни 
детергенти 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Спектрофотометрично 
определяне 

Нефтопродукти Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Газова хроматография 

Кадмий Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Хром 
(шествалентен) 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционенa 
спектрометрия/Масспе
ктрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма/Оптикоемисио
нна спектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Хром (общ) Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно абсорбционнa 
спектрометрия/ 
Масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Мед Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Олово Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Желязо Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Спектрофотометрично 
определяне 

Цинк Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Никел Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

ХПК (бихроматна) Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Спектрофотометрично 
определяне 

Хлорид Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Йонхроматографско 
определяне 

Сулфатни йони Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Йонохроматографско 
определяне 

Манган (общ) Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Атомно 
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абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Органичен 
въглерод 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Измерване с 
инфрачервен детектор 

Арсен Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно абсорбционнa 
спектрометрия/Масспе
ктрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Барий Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма; 
Йонхроматографско 
определяне 

Молибден Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно абсорбционнa 
спектрометрия; 
Масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Селен Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно абсорбционнa 
спектрометрия; 
Масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Флуориди Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца Йонхроматографско 
определяне 

Приложение II:  

Приложение № 12– Генплан с ТЗ/ТП на производствени води (инфилтрат); 

Приложение № 13  – Сборен план на канализационните системи. 

6.2. Охлаждащи води 

6.2.1. Пречиствателни съоръжения за охлаждащи води  

- няма такива.

На площадката не се формират охлаждащи отпадъчни води.

6.2.2. Емисии

На площадката не се формират охлаждащи отпадъчни води.

6.2.3.Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти

Не се очаква. Няма директно заустване в повърхностни водни обекти.

6.2.4.Контрол и измерване

На площадката не се формират охлаждащи отпадчъни води.

Таблици 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 и 6.2.5 от приложение 1 на Методиката за
попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително - не са попълнени, тъй 
като не са приложими за този поток отпадъчни води. 

6.3. Битово-фекални отпадъчни води 

На площадката на ДИО е изградена разделна канализация за битово-фекални 
отпадъчни води заустени в канализацията за битово-фекални отпадъчни води на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД.  
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По време на експлоатацията се предвижда на депото да работят до 10 човека + 5 
приходящи, които ще  формират битово-фекални отпадъчни води.  

Битовите води се формират в санитарния възел на офис-сградата. Дължината на 
битовата канализация в рамките на стопанския двор е 42,50m. Тръбите, от които се 
изпълнява битовата канализация са HDPE Ø200, PN6. Положени са в траншея с 
дълбочина до 1,50m, ширина 0,80m върху пясъчна възглавнца с дебелина 0,10m. По 
трасето на канализацията са изпълнени типови ревизионни шахти от стоманобетонови 
пръстени, готови дънни елементи и стандартен капак,  с конструкция съгласно детайлите 
на чертежите. 

Битово-фекалните води се улавят и отвеждат към канализационната мрежа на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД чрез съответната канализационна система. 

В Приложение № 13  е даден Сборен план на канализационните системи, а в 
Приложение № 30 – Ситуация на канализацията в приемната зона с означена битово-
фекалната канализация, вкл. точката на заустване и пробовземане (РШб 6). Координатите 
на точката на заустване са: N 420 35' 44.0970”  E 230 05' 40.6658”. 

Информация за наличието на разрешително за ползване на воден обект за 
заустване (когато КР се издава за експлоатация на инсталациите) и/или копие от 
договор (действащ или предварителен) с дружество - ВиК оператор, за отвеждане и 
пречистване на отпадъчните води  

– От площадката на ДИО не се извършва пряко заустване на битово-фекални
отпадъчни води във водни обекти. 

– Битово-фекалните води от ДИО чрез разделна канализационна система се улавят
и отвеждат към канализационната мрежа на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. След това чрез 
разделната площадкова канализационна мрежа за битово-фекални води на на “СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД, отпадъчните води се отвеждат за допречистване в ГПСОВ Батановци. 
Последната разполага със съответното разрешително за ползване на воден обект (р. 
Струма.) 

Информация за водното тяло/обект, което приема отпадъчните води и за 
качеството на водите му по отношение на видовете вредни вещества в отпадъчните 
води които се изпускат. 

– р. Струма от вливане на р. Конска до вливане в яз. Пчелина, код на водното тяло
- BG4ST900R018. Ефективността на пречистване на отпадъчни води на ГПСОВ Батановци
и качеството на изпусканите води по отношение на БПК5 е 83%.

6.3.1. Пречиствателни съоръжения за битово - фекални отпадъчни води  

Битово-фекалните води чрез съответната канализационна система се улавят и 
отвеждат към канализационната мрежа на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. След това чрез 
разделната площадкова канализационна мрежа за битово-фекални води, отпадъчните 
води се отвеждат за допречистване в ГПСОВ Батановци. Ефективността на пречистване 
на ГПСОВ Батановци по отношение на БПК5 е 83%. На площадката на депото не се 
предвиждат пречиствателни съоръжения за този поток отпадъчни води. 

Таблици 6.3.1, от приложение 1 на Методиката за попълване на заявление за 
издаване на комплексно разрешително - не е попълнена, тъй като не се предвиждат 
пречиствателни съоръжения за битово-фекалните води. 

6.3.2. Емисии 

По време на експлоатацията на депото работят до 10 човека + 5 приходящи, които 
ще формират битово-фекални отпадъчни води. Битово-фекалните води чрез съответната 
канализационна система се улавят и отвеждат към канализационната мрежа на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. 

Очаква се количеството на битово-фекалните отпадъчни води да е около: 0,25 m3/h; 
6 m3/d и 1560 m3/y.  
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Информация за заустване на отпадъчни води от площадката, съдържащи 
вещества по приложение № 8 от ЗООС.  

– очакваните вредни вещества, съдържащи се в битово-фекланите води са: БПК5,
ХПК, Неразтворени вещества, азот амонячен, Фосфати (като Р). 

Информация за водното тяло/обект, което ще приема отпадъчните води и за 
качеството на водите му по отношение на видовете вредни вещества в отпадъчните 
води които ще бъдат изпускани  

– От площадката на ДИО не се извършва пряко заустване на битово-фекални
отпадъчни води във водни обекти. 

– Битово-фекалните води от ДИО чрез разделна канализационна система се улавят
и отвеждат към канализационната мрежа на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. След това чрез 
разделната площадкова канализационна мрежа за битово-фекални води на на “СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД, отпадъчните води се отвеждат за допречистване в ГПСОВ Батановци. 
Последната разполага със съответното разрешително за ползване на воден обект (р. 
Струма.) 

– р. Струма от вливане на р. Конска до вливане в яз. Пчелина, код на водното тяло
- BG4ST900R018. Ефективността на пречистване на ГПСОВ Батановци по отношение на
БПК5 е 83%.

Оценка дали предложените емисионни ограничения:  

-надхвърлят емисионни нива, определени в приложими заключения за НДНТ,

За дейността на ДИО, за която се кандидатства в заявлението, не са налични
заключения за НДНТ за емисии на битово - фекални отпадъчни води. Най-добрите 
налични техники по отношение на депонирането на отпадъци се свеждат до изпълнение 
на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр.  80, от дата 13.9.2013 г., в 
сила от 13.09.2013 г.), която транспонира Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на 
отпадъци в националното законодателство. Изискванията, на които трябва да отговаря 
площадката за депониране, се определят съгласно Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за 
изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 
третиране на отпадъци. Подробна оценка за прилагането на НДНТ е дадена в т. от 
настоящото заявление.  

Информация дали някоя от точките на заустване ще попадне в I—ви, И-ри или 
Ill-ти пояс на санитарно охранителната зона около водоизточниците и съоръженията 
за питейно битово водоснабдяване или около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди  

– няма данни за наличие на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или
на минерална вода и на санитарно-охранителни зони около района на площадката на 
депото. 

В Приложение I към заявлението са представени попълнени таблици 6.3.2., 6.3.3 
и 6.3.4. 

В Приложение № 13  е даден Генплан на площадката с местоположението на 
всички канализационните системи, а в Приложение № 30 – Ситуация на канализацията в 
приемната зона с означена битово-фекалната канализация, вкл. точката на заустване 
(РШб 6). Координатите на точката на заустване са: N 420 35' 44.0970”  E 230 05' 40.6658”. 

Закриване на депото 

В този етап ще се генерират отпадъчни води от повърхностния отток и отпадъчни 
битово-фекални води. Повърхностните води от водосбора на площадката на депото ще се 
отвеждат чрез отводнителните канавки и канал, а битово-фекалните води чрез 
съответната канализационна система ще се улавят и отвеждат към канализационната 
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мрежа. В плана за закриване и извеждане от експлоатация на съоръженията, се 
предвижда ЛПСОВ да не се разрушава в началото на периода, защото в 
следексплоатационния период на депото ще продължи отделянето на инфилтрат. 

6.3.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти  

Не се очаква. Няма директно заустване в повърхностни водни обекти. 

6.3.4. Контрол и измерване 

В съответствие с Условие 10.2.2.1. от действащото КР, Операторът отвежда 
битово-фекални отпадъчни води (от площадката на Депо за опасни и неопасни 
индустриални отпадъци) в канализацията за битово-фекални отпадъчни води на 
“СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД (КР № 100-Н1/2010г., актуализирано с Решение № 10-Н1-И0-
А4/2016г.). 

Операторът не зауства битово-фекални отпадъчни води (от площадката на ДИО) в 
повърхностен воден обект и/или канализационна мрежа на населено място. 

В съответствие с Условие 10.2.2.2. от действащото КР, Операторът прилага 
инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната 
мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и 
предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.  

Таблица 6.3.5. от приложение 1 на Методиката за попълване на заявление за 
издаване на комплексно разрешително - не е попълнена, тъй като не е приложима за този 
поток отпадъчни води. 

6.4. Дъждовни води 

При експлоатация на ДИО 

На площадката на ДИО е изградена разделна канализация за дъждовните (условно 
чисти), от РVС усилени тръби. 

В съответствие с Условие 10.3.1.1. от действащото КР, Операторът зауства смесен 
поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени и от 
площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото), през открит бетонов 
канал в р. Струма. Съоръженията, свързани с тази дейност, са следните: 

Външни повърхностни води (дъждовни води) 

 Това е повърхностният отток от паднали валежи, които постъпват от водосбора в
границите между съществуващия отводнителен бетонов канал и контурите на
площадката на депото. За улавянето на тези води са изградени отводнителни
канавки и канал.

 Оразмерителните водни количества се определят съгласно Наредба №
7/24.08.2004 година, Раз. „Хидроложки условия”, чл. 31, т. 1, а - площадката на
депото за опасни и неопасни отпадъци трябва да отговаря на условията „да не
попада в заливаемата територия на водни течения при изчислителна обезпеченост
на водното количество Q 1%, когато са разположени съоръжения за третиране на
опасни отпадъци”. Проверката за проводимост на съоръженията за отвеждане на
водите се прави за обезпеченост Q 0.1% - съгласно същият чл. 31,т 2 б.

Отводнителни канавки

Разполагат се по целя контур на депото в границите на оградата и служат за
отвеждане на притока от външните повърхностни води. Всички канавки се изграждат от 
готови ст. бетонови корита 40/40/60 сm, положени върху 0,05 m слой пясък. Откосът на 
бетоновото корито 1:1,5 се полага от страната на ската за плавно приемане на водите. 
Отводнителните канавки /ОК/ имат трасе и заустване съобразно разположението на 
площадката на депото и конкретните топографски условия на терена: 
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 ОК 1 с L=592,0m - по източната ограда (източна канавка) с посока на
заустване на север в шахта(ШЗ-б);

 ОК 2 с L=128,0m - продължение на ОК1 със заустване на юг във входната
шахта на Колектор за повърхностни води (ДВШ-1);

 ОК 3 с L=650,0m, от които 12,0m тръбен водосток 0600 под външния път
за достъп, със заустване на изток в шахта водомерен пункт (ШЗ-6);

 ОК 4 с L =286,0m - западна канавка, заустваща в (ДВШ-1);

Колектор за повърхностни води 

Колекторът за повърхностни води приема чистите води - от външния повърхностен 
отток от паднали валежи във водосбора южно от клетките и от вътрешния повърхностен 
отток в незастроената част на площадката. Изграден е като безнапорен тръбопровод под 
дъното на клетките със заустване в долната част - в съществуващ облицован с бетонови 
плочи канал с трасе в източна посока. Трасето на колектора за повърхностни води е 
разположено по талвега на площадката и започва от водоприемна шахта над горната дига 
на Клетка 1 (ДВШ-1). 

По трасето на колектора за повърхностни води са изградени следните съоръжения: 

 Входна шахта (ДВШ-1) - входна шахта, разположена в петата на
горната (южната) дига на клетка 1, в която заустват отводнителните канавки - 
ОК 4, ОК 2 и къс участък от бет.корито (КК1), за приемане на водите от терена. 
От нея започва тръбния участък (входа) на колектора. Шахтата е 
стоманобетонова с вътрешни размери - ширина/дължина/височина - 
1,40/1,40/2,55m, дебелина на стените и дъното - 0,20m. Изпълнена е от бетон 
ВЗ0, W04 и е армирана конструктивно с мрежа - N12 х15/15 cm. Основата е 
положена върху подложен бетон В10 с дебелина 0,10m. Шахтата е оборудвана 
с капак от рифелова ламарина с размери 1500/1500/3 mm, две панти и катинар 
и стоманени стъпала – б бр. х N18 х25/20 cm с L= 0,95m. По вътрешния 
периметър на шахтата е положен винкел с размери 50/50/3 mm, L=6,0m с 
анкериране в бетона – 8 бр. х N12 - L=0,20m. 

Шахтата има допълнителни съоръжения - къса канавка от бет.корито 40/40/60 cm 
върху подложен пясък / шлака 0,10m за приемане на повърхностния отток от водосбора 
южно от Клетка 1, с бетонова площадка за защита от изравяне от бетон ВЗ0, W04. 

Заустването на канавките в шахтата се осъществява посредством трапецовидни 
отвори в стената. 

 Приемна шахта (ДПШ-2) - приема чистите повърхностни дъждовни води от
незастроения терен на клетки от 2 до 9 до изграждането и на последната
клетка 9. Конструкцията е стоманобетонова с вътрешни размери -
ширина/дължина/височина - 1,40/1,40/1,38m, дебелина на стените и дъното
- 0,20m. Изпълнена е от бетон ВЗ0, W04 и е армирана конструктивно с мрежа
- Ø8 х15/15 cm. Основата е положена върху подложен бетон В10 с дебелина
0,10m. Шахтата е оборудвана с капак от рифелова ламарина с размери
1500/1500/3 mm, две панти и катинар и стоманени стъпала – З бр. х N18
х25/20 cm с L= 0,95m. По вътрешния периметър на шахтата има положен
винкел с размери 50/50/3 mm, L=6,0m, с анкериране в бетона – 8 бр. х N12 -
L=0,20m.

 От ДПШ-2 водите се отвеждат в РШД-3 посредством временен
тръбопровод (ВТ) с дължина 49,0 m, тръби HDPE Ø350 (355)mm, PN10 на
заварка. ВТ е положен преди изпълнението на насипа на приемната зона в
траншея с ширина 1,0m, върху пясъчна подложка 0,10m. При застрояването
на Клетка 9 приемната шахта се разрушава и връзката й с тръбопровода се
тампонира.
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 РШД-3 - ревизионна шахта, изградена в приемната зона, като в нея заустват
- временния тръбопровод (ВТ) от ДПШ-2 и първия участък на корекцията ДТ1
с диаметър Ø500. Шахтата е кръгла и има вътрешни размери - D=1,50m и
Н=5,1m. Изградена е от готови стом.бетонови тръби, като първият метър от
стените е монолитен. Той е изпълнен върху бетонов фундамент с D=2,03m
и Н1=0,20m, изпълнен от бетон ВЗ0, W04 и конструктивна армировка с
мрежа - N12 х15/15 cm. Основата е положена върху подложен бетон В10 с
дебелина 0,10m. Шахтата е оборудвана с два капака от рифелова ламарина
с размери 2 бр.х 1/2 х 1800/3 mm, две панти и катинар. Капакът от страната
на стъпалата е отваряем. За достъп в шахтата има стоманени стъпала – 19
бр. х N18 Х25/20 cm с L= 0,95m. За опора на двата капака в средата на
шахтата са положени два винкела с размери 70/70/4 mm, 2L=3,60m с
анкериране в двата края в бетона.

 РШД-4 - ревизионна шахта в хоризонтална чупка на трасето на колектора, в
която заустват и дренажни и изпразнителни тръби от Главен питеен
водопровод I на град Перник.

 РШД-5 - ревизионна шахта в хоризонтална чупка на трасето на колектора.

 Изходна шахта /ШЗ-6/- изходна шахта отворен тип на вторият участък на
тръбопровода и връзка със съществуващия бетонов канал след
площадката. Колекторът за повърхностни води завършва с нея, в която
заустват чисти води от ДТ2, ОК1 и ОКЗ. Шахтата е стоманобетонова.
Изпълнена е от бетон ВЗ0, W04 и е армирана конструктивно с мрежа - Ø8
х15/15 cm.

 Безнапорен тръбопровод на корекцията на терена (ДТ) с обща дължина
644,0m, който се състои от два участъка:

- Участък 1(ДТ1)-от ДВШ-1 до РШД-3, изпълняван с тръби HDPE
Ø500mm, PN10 и дължина 518,0m

- Участък 2 (ДТ2)- от РШД-3 до ШЗ-6 - тръби HDPE Ø560mm, PN10 с
дължина 126,0m.

Всички тръби са плътни на заварка и са положени в траншея на дълбочина 0,80m 
под дъно изкоп клетки /ниво Е/ с ширина 1,0m, върху пясъчна подложка 0,10m. 

 В участъка на пресичане на ДТ2 със съществуващ главен водопровод за гр.
Перник има стоманена обсадна тръба Ø600mm, изпълнена по детайл.

Тръбите на колектора за повърхностни води и на дренажа за подземни води са 
положени в обща траншея с ширина 1,0m и дълбочина 1,50m под ниво Е (ниво изкоп), като 
втората тръба е положена по дъното на 0,70m под дъното на първата. 

Дренаж за подземни води  

С цел понижаване нивото на подземните води в геоложката основа, а и съгласно 
изискванията на Наредба №6/2013, на 1,0m под кота дъно на клетките, в основата на 
откосите и средата под дъно клетки са изградени: дренажни клонове по периферията на 
клетките (петата на изкопния откос) на дълбочина 1,0m и дренажен колектор (КПВ) под 
тръбопровода на дерето на дълбочина 1,50m под ниво Е. Всички дренажи, вкл. 
дренажният колектор, са изпълнени от тръби HDPE Ø200mm, PN10, SDR17, перфорирани 
на заварка, покрити със слой 0,60-1,00m от чакъл 5-40mm. Тръбите имат площ на 
перфорацията - 114-157 cm2/lm, което е 2,2-2,4% от периметъра на тръбата.  

Тръбите на дерето и тези на КПВ са положени в обща траншея. Траншеята е 
запълнена в следната последователност на полагане на материалите: първо - тръбите на 
дренажния колектор, второ - дренажния материал на височина 0,60m, следва - подложен 
пясък 0,10m, върху който са монтирани тръбите на дерето и накрая - обратен насип 0,80m 
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от песъчлива почва, добре трамбована на пластове, т.е. общата височина е мин.1,50m 
мерено от дъното. 

В първия етап на строителство на Клетка 1 е изграден целият дренажен колектор с 
дължина 644,0m до ШЗ-6, като следва трасето на колектора за повърхностни води. КПВ 
започва при шахта ДВШ-1 и зауства в РШД-6 на кота дъно шахта. 

Дренажните клонове за подземни води се изграждат поетапно при строителството 
на дадената клетка, като за Клетка 1 те са присъединени към КПВ при самото 
строителство. 

По дължината на дренажния колектор при строителството на Клетка 1 има типови 
зауствания за поетапно изгражданите на дренажни клонове на следващите клетки. 
Типовата шахта - заустване на дренажните клонове - представлява изкоп с дълбочина 
1,50m под ниво Е и размери: дължина 1,50m и ширина 2,50/4,00m с наклон на откосите 2:1. 
След полагане на тръбите на КПВ е запълнена с дрениращ материал на височина 0,50m. 
След това са положени тръбите на колектора за повърхностни води (Ø500mm) и изкопа до 
ниво Е е запълнен с уплътнен филтърен материал (чакъл 5-40mm). Местоположението на 
шахтите е определено по километража на надлъжния профил на дерето и въведения 
номер, съответства на номера на клетката. 

Канализационна/отводнителна система за смесен поток отпадъчни води 
(повърхностни води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и 
дренажни води от площадката на депото) представена в Приложение № 31 – Ситуация – 
управление на чисти води с означена дъждовната канализация, вкл. точката на заустване 
(ШВП). От ШВП започва и съществуващия канал, който и в момента отвежда дъждовните 
води. Координатите на точката на заустване са следните: N 420 35' 39.335”  E 230 05' 
32.552”. 

Информация за наличието на разрешително за ползване на воден обект за 
заустване (когато КР се издава за експлоатация на инсталациите) и/или копие от 
договор (действащ или предварителен) с дружество - ВиК оператор, за отвеждане и 
пречистване на отпадъчните води  

– Неприложимо за този поток отпадъчни води.

Информация за водното тяло/обект, което ще приема отпадъчните води и за
качеството на водите му по отношение на видовете вредни вещества в отпадъчните 
води, които ще бъдат изпускани  

– съществуващо дере (канал). Информация е представена в Приложение 32 –
Хидроложки доклад. 

При закриване и рекултивация на депото 

Закриването и рекултивацията на депото за индустриални отпадъци, съгласно 
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, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., се извършва по предварително изготвен план, 
който включва дейности по демонтаж на изградените трайни съоръжения, които не са 
свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на 
терена. Повърхностната изолация на депото се извършва в съответствие с проектно 
решение за изграждане на горния изолиращ екран. 

Техническата рекултивация на депата се извършва съгласно изискванията на 
Наредба  № 6/27.08.2013 г. за полагане на горен изолиращ екран. Горният изолиращ екран 
е предназначен да осигури изолацията на повърхността на депото за отпадъци срещу 
проникване на повърхностни води и други атмосферни влияния при спазване 
изискванията на Наредба  № 6/27.08.2013 г. Трябва да се вземат предвид и изискванията 
за рекултивация на повърхността на депата и вписването им в съществуващия ландшафт. 
В проекта следва да се предвиди изграждането на горен изолиращ екран от естествени и 
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синтетични материали, чиито характеристики не противоречат на изискванията на 
Наредба  № 6/27.08.2013г., като горния изолиращ екран включва: 

 Минерално уплътнение - съгласно Прил. 2 към чл. 23 на Наредба  № 6/27.08.2013
г.;

 Геомембрана (фолио) от високоплътен полиетилен HDPE с дебелина 2 mm – по
дъното и откосите на котлована (Прил. 2 към чл. 23 на Наредба № 6/27.08.2013 г.);

 Предпазен геотекстил – (съгласно Прил. 2 към чл. 23 на Наредба № 6/27.08.2013
г.), предпазва геомембраната от пряк контакт с дренажната фракция на площния
дренаж;

 Площен дренаж би могъл да се изпълни в два варианта: 1вариант - Изпълнява се
от дренажна фракция 16-32mm от промита речна баластра или друга дренажна
фракция със същата филтрационна способност (коефициент на филтрация
Кф>1.10-3 m/s, съгласно БДС 169-81). Полага се на слой с дебелина 50 cm. 2
вариант – синтетичен дренажен геокомпозит и 15 cm предпазен слой от
едрозърнест промит пясък;

 Рекултивационен пласт- Насипването ще се извърши по цялата площ на депото
и се състои от земни маси с дебелина на слоя 50 cm. Рекултивационният пласт е
съобразен с възможността за изпълнение на биологична рекултивация на депото.
С оглед предпазване на бъдещата растителност от неблагоприятни въздействия
земните маси за рекултивиращия слой не трябва да са замърсени с тежки и редки
метали и токсични елементи; да имат съдържание на хумус-равно или по-голямо от
0.5 % /или съдържание на органичен въглерод, равно или по-голямо от 0.3 % ,
определено в средна проба; общо количество соли -до 0.3%; механичен състав -
30-50 % физична глина. Хумусните почвени материали за рекултивиращия слой
трябва да имат: съдържание на хумус, равно или по-голямо от 1 % или съдържание
на органичен въглерод, равно или по-голямо от 0.6 %, определено в средна проба,
общо количество соли -до 0.3 %.

Общият обем на запръстяване на депото по време на рекултивация ще бъде 321,40 
m3. 

Временната и крайната рекултивация на дадена клетка могат да започнат по 
откосите в ниската част и по време на запълването им в горната част с отпадъци по 
преценка на Оператора на депото. Крайната рекултивация се полага по външните откоси 
и табана на оформрнорто тяло на отпадъците, а временната – на вътрешните откоси 
между две съседни клетки. За временната рекултивация с дебелина на пласта 0,20-0,30m 
могат да се използват налични земни маси, дребни строителни отпадъци и устойчиви на 
разпад отпадъчни шлаки.  

Крайната рекултивация се извършва по детайл (съгласно Наредба №6):  

- запечатващ слой от 0.50m глина върху подравнената повърхност на
отпадъците; 

- изолационна геомембрана (Наредба №6, Приложение 2, т.3.9, 3.10, 4.14 и
4.15) от HDPE, дебелина 2,0 mm, UV устойчива, двойно структурна срещу хлъзгане на 
покривните слоеве – задължителна за клетките с опасни отпадъци; 

- защитена от геотекстил 800g/m²;

- отгоре се насипва дренажен слой чакъл с дебелина 050 m;

- следва покривен слой почва с дебелина 0.,70 m;

- на повърхността се полага слой хумус с дебелина 0,30 m, който служи за
основа на биологичната рекултивация. 

Предвид на това, че депонираните в клетките индустриални отпадъци не отделят 
газ не се предвижда газов дренажен слой.  
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Биологичната рекултивация на депото се извършва в изпълнение на 
изискванията на Наредба  № 6/27.08.2013 г. и Наредба № 26/1996г. за оформяне на 
подходящ ландшафт и вписване на депата в съществуващия такъв (чл.1, ал.3). Съгласно 
Наредба № 26/1996г. „За рекултивация и подобряване на слабо продуктивни земи” към 
биологичната рекултивация се отнасят дейностите по създаване на устойчива екосистема, 
близка до естествената. 

Общата площ за биологична рекултивация е 102,30 dka. От нея са изключени 
площите на пътища, канали и съоръжения. Предвидено е целоплощно внасяне на 
минерални торове, затревяване с тревни смески, подходящи за наклонени до стръмни 
терени по склоновете и бермите на закритата клетка.  

Предвидено е затревяване с тревна смеска със състав: 

‐ Бяла детелина /Trifolium repens/– 40 %; 

‐ Троскот /Cunodon dctylon /– 40 %; 

‐ Еспарзета /Onobrichis alba / – 20 %; 

При разходна норма 20 kg/dka. 

Изброените по-горе тревни видове помагат за запазването на хранителните 
вещества в почвата. Тревният килим запазва почвената влажност и температура на 
почвата и я предпазва от ерозията на вятъра и водата. Смеската е толерантна към 
тъпчене и регенерира бързо, устойчива е на засушаване, осъществява ерозионен контрол, 
филтрира отточните води, задържа почвената влага и поддържа богато съдържание на 
органични материали. Препоръчително е присъствието на разнообразни местни видове 
върху запечатващия слой, което е основа за формирането на устойчиви растителни 
формации и ефективно използване на влагата и хранителните вещества от субстратите. 
Биологичната рекултивация ще се извършва по предварително изготвен работен проект. 

6.4.1. Пречиствателни съоръженията за дъждовни води  

Дъждовните води, формирани по време на експлоатация и след закриване и 
рекултивация на депото, са условно чисти. Не се предвиждат пречиствателни 
съоръжения. Поради това не е попълнена Таблица 6.4.1. 

6.4.2. Емисии 

За отвеждане на дъждовни (атмосферни) води - смесен поток отпадъчни води 
(повърхностни води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и 
дренажни води от площадката на депото) се използва изградената отводнителна система 
(по-горе е описана). Дъждовните и дренажни води от площадката на депото са условно 
чисти и не са в контакт с депонираните отпадъци (няма емисии на вредни и опасни 
вещества в тях).  

Информация за заустване на отпадъчни води от площадката, съдържащи 
вещества по приложение № 8 от ЗООС.  

– не се очакват емисии на вредни вещества от този поток води (дъждовните води
са условно чисти и нямат контакт с депонираните отпадъци). 

Оценка дали предложените емисионни ограничения:  

-надхвърлят емисионни нива, определени в приложими заключения за НДНТ,

Смесен поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени
и от площадката на депото) са условно чисти. Във връзка с тях, за дейността за която се 
кандидатства в заявлението, не са налични заключения за НДНТ.  

Най-добрите налични техники по отношение на депонирането на отпадъци се 
свеждат до изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, която транспонира Директива 



Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на Депо за индустриални отпадъци 
– гр.Перник

168 

1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци в националното законодателство. 
Изискванията, на които трябва да отговаря площадката за депониране се определят 
съгласно Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. Подробна оценка 
за прилагането на НДНТ е дадена в т. 3 от настоящото заявление.  

В Приложение I към заявлението за повърхностни дъждовни води не са 
представени попълнени Таблици 6.3.2., 6.3.3 и 6.3.4., тъй като не се очакват емисии на 
вредни вещества от този поток води (повърхностни води - от околните прилежащи терени 
и от площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото) са условно чисти 
и нямат контакт с депонираните отпадъци. 

В Приложение № 31 е представена Ситуация – управление на чисти води с 
означена дъждовната канализация, вкл. точката на заустване (ШВП). От ШВП започва и 
съществуващия канал, който и в момента отвежда дъждовните води. Координатите на 
точката на заустване са следните: N 420 35' 39.335”  E 230 05' 32.552”. 

6.4.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти 

Дъждовните води, формирани по време на експлоатация и след закриване и 
рекултивация на депото са условно чисти. Въздействието им върху съществуващото дере 
/канал/ е незначително. 

6.4.4. Контрол и измерване  

В съответствие с Условие 10.3.1.1. от действащото КР, Операторът зауства смесен 
поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени и от 
площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото), през открит бетонов 
канал в р. Струма, единствено при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.3.1.2. 
от КР. 

Точки на заустване:  

- ТЗ №1 – р. Струма, с географски координати: N 42º34’58.338”; E 23º06’38.090”,
обозначена на Приложение № 13 - Сборен план на канализациинните системи с означена 
дъждовна канализация към заявлението; 

Точки на пробовземане: 

- ТП №1(ШВП) – преди включване в открит бетонов канал, с географски координати:
N 42º35’39.335”; E 23º05’32.552”, обозначена на Приложение № 13 - Сборен план на 
канализациинните системи с означена дъждовна канализация към заявлението; 

Име на водоприемника – р. Струма; 

Източници на отпадъчните води: смесен поток отпадъчни води (повърхностни 
води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от 
площадката на депото). 

Таблица 6.4.4.1. Индивидуални емисионни ограничения за заустване на смесен поток 
отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи терени и от 

площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото, Таблица 10.3.1.2. 
от КР) 

Показател Индивидуални емисионни ограничения 
Активна реакция /рН/ 6.0-9.0
Неразтворени вещества 50.0 mg/dm3
Електропроводимост 25 mS/cm
Анионактивни детергенти 1 mg/dm3
Нефтопродукти 10.0 mg/dm3
Кадмий 0.1 mg/dm3
Хром /шествалентен/ 0.1 mg/dm3
Хром /общ/ 0.5 mg/dm3
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Мед 0.5 mg/dm3
Олово 0.1 mg/dm3
Желязо 5.0 mg/dm3
Цинк 2.0 mg/dm3
Никел 0.5 mg/dm3
ХПК (бихроматна) 70 mg/dm3
Хлорид 300 mg/dm3
Сулфатни йони 300 mg/dm3
Манган (общ) 0,3 mg/dm3
Органичен въглерод 12 mg/dm3
Арсен 0,05 mg/dm3 
Барий 1 mg/dm3 
Молибден 0,5 mg/dm3 
Селен 0,015 mg/dm3 
Флуориди 1,5 mg/dm3 

В съответствие с Условие 10.3.3.1. От действащото КР, Операторът  извършва 
мониторинг на смесен поток отпадъчни води (повърхностни води - от околните прилежащи 
терени и от площадката на депото, и дренажни води от площадката на депото), заустван 
в р. Струма, съгласно Таблица 10.3.3.1. от КР. Пробовземането и анализите да се 
извършват от акредитирана лаборатория. 

Точки на заустване:  

- ТЗ №1 – р. Струма, с географски координати: N 42º34’58.338”; E 23º06’38.090”,
обозначена на Приложение № 13 - Сборен план на канализациинните системи с означена 
дъждовна канализация към заявлението; 

Точки на пробовземане: 

- ТП №1(ШВП) – преди включване в открит бетонов канал, с географски координати:
N 42º35’39.335”; E 23º05’32.552”, обозначена на Приложение № 13 - Сборен план на 
канализациинните системи с означена дъждовна канализация към заявлението; 

Име на водоприемника – р. Струма; 

Източници на отпадъчните води: смесен поток отпадъчни води (повърхностни 
води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и дренажни води от 
площадката на депото). 

Таблица 6.4.4.2. Собствен мониторинг на повърхностни води заустван в р. Струма 
(съгласно Таблица 10.3.3.1. от КР) 

Показател 

Честота на 
мониторинг за 
периода на 

експлоатация на 
депото 

Честота на 
мониторинг след 

закриване на депото 
за срок не по-кратък 

от 30 години 

Метод на 
изпитване 

Активна реакция 
/рН/ 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Потенциометрично 
определяне 

Неразтворени 
вещества 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Гравиметрично 
определяне 

Електропроводимо
ст 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Потенциометрично 
определяне 

Анионактивни 
детергенти 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Спектрофотометрич
но определяне 

Нефтопродукти Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Газова 
хроматография 
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Кадмий Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Хром 
(шествалентен) 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционенa 
спектрометрия/Масс
пектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма/Оптикоемиси
онна спектрометрия 
с индуктивно 
свързана плазма 

Хром (общ) Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционнa 
спектрометрия/ 
Масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Мед Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Олово Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Желязо Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Спектрофотометрич
но определяне 

Цинк Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Никел Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

ХПК (бихроматна) Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Спектрофотометрич
но определяне 

Хлорид Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Йонхроматографско 
определяне 

Сулфатни йони Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Йонохроматографск
о определяне 

Манган (общ) Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Атомно 
абсорбционена 
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спектрометрия или 
масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Органичен 
въглерод 

Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Измерване с 
инфрачервен 
детектор 

Арсен Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционнa 
спектрометрия/Масс
пектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Барий Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма; 
Йонхроматографско 
определяне 

Молибден Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционнa 
спектрометрия; 
Масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Селен Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 

Атомно 
абсорбционнa 
спектрометрия; 
Масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

Флуориди Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца 
Йонхроматографско 
определяне 

В съответствие с Условие 10.3.3.2. от действащото КР, Операторът  има изготвен 
и съгласуван с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в смесен поток отпадъчни води 
(повърхностни води - от околните прилежащи терени и от площадката на депото, и 
дренажни води от площадката на депото), съобразен с условията на настоящото 
комплексно разрешително. 

В съответствие с Условие 10.3.3.3. от действащото КР, Операторът  прилага 
инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с 
индивидуалните емисионни ограничения, в Таблица 10.3.3.1 от КР, установяване на 
причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. 

В съответствие с Условие 10.3.3.4. през целия период на експлоатация, закриване 
и следексплоатационни грижи за депото, от действащото КР, Операторът  прилага 
инструкция за измерване /изчисляване на количествата зауствани повърхностни води. 

В съответствие с Условие 10.3.3.5. през целия период на експлоатация, закриване 
и следексплоатационни грижи за депото, от действащото КР, Операторът  прилага 
документирана инструкция за изчисляване на непреките годишните емисии на 
замърсителите в повърхностните води, изразени като килограма за година, които се 
докладват в рамките на ЕРИПЗ. 

В съответствие с Условие 10.3.3.6. от действащото КР, Операторът  прилага 
инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната 
система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води, 
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включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното 
отстраняване. 

Във връзка с измерване /изчисляване на количествата зауствани повърхностни 
води съгласно Условие 10.1.3.1. от КР, по време на експлоатацията на депото и след 
неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години след извършване рекултивацията 
на депото или отделни участъци от него, Операторът на ДИО извършва мониторинг на 
метереологичните данни на депото.   

Таблица 6.4.4.2. Собствен мониторинг на (съгласно Таблица 10.1.3.1. от КР) 

№ Показатели 
По време на 

експлоатация на 
депото 

След закриване на 
депото 

1 Количество валежи ежедневно 
ежедневно, добавено 
към месечните 
стойности 

2 
Температура (минимална, 
максимална, в 14 ч. CET) 

ежедневно средномесечно 

3 Посока и сила на вятъра ежедневно не се изисква 

4 Изпарения ежедневно 
ежедневно, добавено 
към месечните 
стойности 

5 
Атмосферна влага (в 14 ч. 
CET) 

ежедневно средномесечно 

Документиране и докладване 

В съответствие с Условие 10.4.1. от действащото КР, Операторът  документира 
резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните 
води по Условие 10.1.3.3.1. и Условие 10.3.3.1. от настоящето КР. 

В съответствие с Условие 10.4.2. от действащото КР, Операторът  документира 
резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните 
води с определените такива в Таблица 10.1.2.1. и Таблица 10.3.1.2. от настоящето КР. 
Като част от ГДОС да се докладва за: 

- Брой на извършените проверки;

- Установени несъответствия;

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

В съответствие с Условие 10.4.3. от действащото КР, Операторът  докладва като
част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по 
Условие 10.1.3.3.1. и Условие 10.3.3.1. 

В съответствие с Условие 10.4.4. от действащото КР, Операторът  докладва като 
част от съответния ГДОС резултатите от инструкциите по Условие 10.1.3.4., Условие 
10.1.3.5., Условие 10.1.3.7., Условие 10.2.2.2., Условие 10.3.3.3., Условие 10.3.3.4., и 
Условие 10.3.3.6. от настоящето КР. 

В съответствие с Условие 10.4.5. от действащото КР, Операторът  документира и 
съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, 
свързани с прилагането на ЕРИПЗ. 

В съответствие с Условие 10.4.6. от действащото КР, Операторът  докладва 
замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните 
води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, 
посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на ЕРИПЗ. 
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В съответствие с Условие 10.4.7. от действащото КР, Операторът  докладва, като 
част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.6. количества 
емитирани замърсители във отпадъчните води, за единица продукт, за всяко изпускано 
вредно вещество от инсталациите по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 
към ЗООС. 

7. Дейности по управление на отпадъците

7.1. Образуване на отпадъци 

Площадката на ДИО е действаща инсталация с комплексно разрешително (КР) № 
536-Н0-И1-А1/2019 г. По време на експлоатация на депото се образуват следните
отпадъци (опасни и неопасни):

Код – 19 08 08* - Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали; 

- Описание на произхода (източника/процеса) и очаквания състав на
отпадъка: При експлоатацията на ЛПСОВ -  отпадък от обратната осмоза (патронни
филтри)

- Количество в тона/единица продукт – 0,2*10-5 t/t депониран отпадък;

- Количество в тонове за година – 1 t/y;

- Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на
образуваните отпадъци – неприложимо.

Код – 20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 

- Описание на произхода (източника/процеса) и очаквания състав на
отпадъка: Отпадъци при ремонт на осветление на работни помещения в депото.

- Количество в тона/единица продукт – 0,2*10-6 t/t депониран отпадък;

- Количество в тонове за година – 0,1 t/y;

- Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на
образуваните отпадъци – неприложимо.

Код 19 07 02* - Инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества 
(онечистен кондензат след ЛПСОВ).  

Образува се пряко от работата на Клетка 1, в резултат на просмукване на дъждовна 
вода в тялото на депото, или от съдържащата се в самите отпадъци влага. По своя състав 
това е опасен отпадък, представляващ замърсена вода, която е встъпила в контакт с 
депонираните опасни отпадъци. Инфилтратът от Клетка 1 се улавя от дренажната система 
на ДИО, временно се съхранява в ретензионен басейн (РБ 1) и постъпва за третиране в 
ЛПСОВ на депото, където чрез прилагане на процеси на обратна осмоза (ОО) се 
пречиства. Оставащите количества концентриран инфилтрат след ЛПСОВ временно се 
съхранява в ретензионен басейн (РБ 2) и оползотворява/обезврежда чрез обратно 
препомпване и връщане в Клетка 1, където се използват за оросяване на Клетка 1 в сухите 
периоди от годината. 

- Количество в тона/единица продукт – 0,08 t/t депониран отпадък;

- Количество в тонове за година – 4200 t/y;

- Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на
образуваните отпадъци – неприложимо.

Битови отпадъци 
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Операторът по време на експлоатация на ДИО подържа работен персонал до 10 
човека, като очакваното количество битови отпадъци (смесени битови отпадъци с код 20 
03 01) е до 20 kg/d.  

- Количество в тона/единица продукт – неприложимо;

- Количество в тонове за година около  4,5 t/y;

- Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на образуваните
отпадъци – неприложимо.

- При експлоатация на депото дейностите по управление на  битови отпадъци от
ДИО се осъществяват от собственика на площадката „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД.

В приложение Таблици са представени попълнени Таблици 7.1 и 7.2.

7.2. Приемане на отпадъци

Основният източник на приеманите в ДИО отпадъци са от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ”
АД. На депото се депонират отпадъци и от други фирми в страната. Произходът и съставът 
на приеманите отпадъци в ДИО е съобразен с условията на действащото КР.  

За обезвреждане чрез депониране в Клетка 1 на площадката на ДИО се приемат 
следните опасни отпадъци (Таблица 7.2-1.): 

Таблица 7.2-1. Приемани отпадъци в ДИО с цел депониране в Клетка 1 

№ Код Наименование на отпадъка  

Годишно 
количество, 

за 
приемане, 

t/y 
1 01 03 07* други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални 

полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества 

50 000 

2 03 01 04* трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от 
дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества 

3 06 02 01* калциев хидроксид 

4 06 02 05* други основи 

5 06 04 05* отпадъци, съдържащи други тежки метали 

6 06 07 02* активен въглен от производство на хлор 

7 06 13 02* отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02) 

8 06 13 05* сажди 

9 07 04 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества 

10 07 05 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти 

11 07 05 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, 
съдържащи опасни вещества 

12 07 05 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества 

13 08 01 15* утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи 
органични разтворители или други опасни вещества 

14 08 04 09* отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи 
органични разтворители или други опасни вещества 

15 08 04 11* утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи 
органични разтворители или други опасни вещества 

16 
08 04 13* 

утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или 
уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или 
други опасни вещества 

17 10 01 04* увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво 
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№ Код Наименование на отпадъка  

Годишно 
количество, 

за 
приемане, 

t/y 
18 10 01 13* увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани 

като гориво 
19 10 01 14* сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, 

съдържащи опасни вещества 
20 10 01 16* увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни 

вещества 
21 10 01 18* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества 

22 10 02 07* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни 
вещества 

23 10 02 11* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла 

24 10 03 04* шлаки от първия етап на производство 

25 10 03 09* черни дроси от втория етап на производство 

26 10 03 19* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

27 10 03 21* други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), 
съдържащи опасни вещества 

28 10 03 23* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни 
вещества 

29 10 03 25* утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни 
вещества 

30 10 04 01* шлаки от първия и втория етап на производство 

31 10 04 02* дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство 

32 10 04 04* прах от димни газове 

33 10 04 05* други прахови частици и прах 

34 10 04 06* твърди отпадъци от пречистване на газове 

35 10 04 07* утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

36 10 05 03* прах от димни газове 

37 10 05 05* твърди отпадъци от пречистване на газове 

38 10 05 06* утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

39 10 06 03* прах от димни газове 

40 10 06 06* твърди отпадъци от пречистване на газове 

41 10 06 07* утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

42 10 08 15* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

43 10 08 17* утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи 
опасни вещества 

44 10 09 05* неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи 
опасни вещества 

45 10 09 07* използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни 
вещества 

46 10 09 09* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

47 10 09 11* други прахови частици, съдържащи опасни вещества 

48 10 09 13* отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества 

49 10 10 05* неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи 
опасни вещества 

50 10 10 07* използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни 
вещества 

51 10 10 09* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 
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№ Код Наименование на отпадъка  

Годишно 
количество, 

за 
приемане, 

t/y 
52 10 10 11* други прахови частици, съдържащи опасни вещества 

53 10 10 13* отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества 

54 
10 11 11* 

отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, 
съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви 
тръби) 

55 10 11 13* утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни 
вещества 

56 10 11 15* твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни 
вещества 

57 10 11 17* утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи 
опасни вещества 

58 10 11 19* твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуване, съдържащи опасни вещества 

59 10 12 09* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни 
вещества 

60 10 12 11* отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали 

61 10 13 09* отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест 

62 10 13 12* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни 
вещества 

63 10 14 01* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак 

64 11 01 08* утайки от фосфатиране 

65 11 01 09* утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества 

66 11 01 16* наситени и отработени йоннообменни смоли 

67 11 05 03* твърди отпадъци от пречистване на газове 

68 11 05 04* отработен флюс 

69 12 01 14* утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества 

70 12 01 16* отпадъчни материали от струйно почистване на 
повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества 

71 12 01 20* отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи 
опасни вещества 

72 12 03 02* отпадъци от обезмасляване с пара 

73 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества 

74 15 02 02* абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 
облекла 

75 16 03 03* неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества 

76 16 11 01* облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от 
металургични процеси, съдържащи опасни вещества 

77 16 11 03* други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, 
съдържащи опасни вещества 

78 16 11 05* облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, 
съдържащи опасни вещества 

79 17 01 06* смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и 
керамични изделия, съдържащи опасни вещества 

80 17 02 04* стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни 
вещества 

81 17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни вещества 

82 17 06 03* други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни 
вещества 
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№ Код Наименование на отпадъка  

Годишно 
количество, 

за 
приемане, 

t/y 
83 

17 08 01* строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни 
вещества 

84 17 09 03* други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени 
отпадъци), съдържащи опасни вещества 

85 19 01 05* филтърен кек от пречистване на газове 

86 19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове 

87 19 01 10* отработен активен въглен от пречистване на димни газове 

88 19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества 

89 19 01 13* увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества 

90 19 01 15* прах от котли, съдържащ опасни вещества 

91 19 01 17* отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества 

92 19 02 04* предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен 
отпадък 

93 19 02 05* утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества 

94 19 03 04* отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни 
от упоменатите в 19 03 08 

95 19 03 06* втвърдени отпадъци, маркирани като опасни 

96 19 08 06* наситени или отработени йоннообменни смоли 

97 19 08 08* отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали 

98 19 08 13* утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на 
промишлени отпадъчни води 

99 19 10 03* лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества 

100 19 10 05* други фракции, съдържащи опасни вещества 

101 19 11 01* отработени филтърни глини 

102 19 11 07* отпадъци от пречистване на димни газове 

103 19 12 11* други отпадъци (включително смеси от материали) от механично 
третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества 

104 19 13 01* твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни 
вещества 

105 19 13 03* утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества 

Операторът спазва изисквания на чл. 6, ал. 1 от ЗУО, според който следва да се 
прилага  приоритетният ред (йерархията) при управлението на отпадъците, и се 
преценява преди всичко, кои отпадъци могат да бъдат приемани за депониране в Клетка 
1. На ДИО се приемат само отпадъци, които са охарактеризирани съгласно изискванията
на Наредба № 6/27.08.2013 г. и отговарят на критериите, посочени в Приложение № 1 на
цитираната Наредба за допустимост за депониране. На ДИО се приемат само отпадъци,
доставени със специализиран транспорт, подходящо опаковани, етикетирани, придружени
с Работен лист, Протокол от акредитирана лаборатория за тяхното охарактеризиране и
допустимост за депониране, Доклад от основно охарактерзииране и всички други
разрешителни съгласно националното законодателство.

Операторът притежава Решение № 06-06/2013 г. по ОВОС на РИОСВ-Перник, което 
одобрява приемането на твърди опасни и неопасни индустриални отпадъци. В тази връзка 
на площадката на ДИО за обезвреждане чрез депониране в Клетка 1 се приемат само 
твърди (в т.ч. прахообразни) стабилизирани опасни отпадъци. Цитираните отпадъци се 
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приемат на ДИО за депониране след тяхното предварително третиране/стабилизиране и 
охарактеризиране съгласно изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. и отговарят на 
критериите, посочени в Приложение № 1 на цитираната Наредба за допустимост за 
депониране, като изпитванията се извършат в акредитирана лаборатория. Това се 
извършва от техните генератори (извън площадката на ДИО). 

Постъпващият отпадък се приема при спазване на следните процедури:  

В съответствие с Условие 11.2.2. от действащото КР, преди приемане на 
горепосочените отпадъци (Таблица 7.2-1.) Операторът изисква от доставчиците 
информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с Част І, 
Раздел 1, т.1.1 на Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число: 

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се
образуват;

- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;

- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на
критериите за приемане, установени в Раздел ІІІ на Наредба № 6/27.08.2013 г.
и Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да бъдат приети на
депото;

- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се
образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които
трябва да се изпитват при установяване на съответствието;

- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди
депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

В съответствие с Условие 11.2.3. при приемане на горепосочените отпадъци 
(Таблица 7.2-1.), Операторът извършва проверка на място, която включва следното: 

- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с
оглед установяване, че отпадъците са същите, които са обект на основното
охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;

- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване
на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на
отпадъците, в съответствие с изискванията на Условие 11.8.1 от КР;

- изчисляване и регистрация на количеството на приеманите отпадъци.

Операторът приема горепосочените отпадъци (Таблица 7.2-1.), само в случай, че
отговарят на критериите за приемане на отпадъци в клетки за опасни отпадъци, посочени 
в Раздел ІІІ от Наредба № 6/27.08.2013г. и Част І, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата 
наредба. 

Във връзка с направени указания в точка II.7.7.3. „Приемане на отпадъци“ в 
писмо изх. № КР 1946/09.07.2021 г. на ИАОС представяме следната информация: 

По точка II.7.7.3.-1 по отношение на заявените за приемане на 
територията на площадката нови кодове отпадъци, които ще се подлагат на 
депониране ще се прилагат изискванията на Условие 7.2  и Условие 11.2.2. от 
действащото КР, и са съобразени с бележките на РИОСВ - София, представени с 
писмо изх. № на РИОСВ 18460-5053/07.06.2021 г (Приложение № 1). 

Освен горепосочените процедури, които се спазват при прием на отпадъци на 
депото, е осигурена ограда срещу диви животни. Вратата на входния портал също е 
достатъчно висока и извън работно време винаги е затворена. Върху пътя, който води до 
депото, както и върху оперативните площи при входа на депото, е положена устойчива 
асфалтова настилка. 
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Отпадъците, които се депонират на ДИО, предварително са стабилизирани от 
техните собственици/генератори или от други фирми и постъпват на депото опаковани или 
в подходящ транспорт.  

7.3. Предварително съхраняване на отпадъци 

За посочените в т.7.1 образувани отпадъци от дейноста на територията на депото 
са обособени площадки за предварително съхранение (Приложение № 15 – Метално 
хале - съхранение на опасни отпадъци). Същите отговарят на изискванията на 
българското законодателство. 

Таблица 7.3-1. Предварително съхраняване на отпадъци в ДИО 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 
разрешено за 
съхраняване, t/y 

19 08 08* 
Отпадъци от мембранни системи, 
съдържащи тежки метали  

1 

20 01 21* 
Луминесцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

0,1 

Във връзка с направени указания в точка II.7.7.4-1 „Предварително 
съхраняване на отпадъци“ в писмо изх. № КР 1946/09.07.2021 г. на ИАОС 
представяме следната информация: 

Таблица 7.3-1.2. описание на площадките, на които се съхраняват 
образуваните на площадката отпадъци в ДИО 

Код 
Наименование на 
отпадъка 

Описание на площадката 

19 08 08* 

Отпадъци от 
мембранни системи, 
съдържащи тежки 
метали  

-метален контейнер с размер 1200 х
1000 х 910 mm 
-Обозначен с табела
-съхранение на отпадъка - съгласно
изискванията на Наредба № 
2/23.07.2014г 

20 01 21* 
Луминесцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак 

-метален контейнер с размер 1600 х 500
х 800 mm 
-Обозначен с табела
- съхранение на отпадъка съгласно
изискванията на Наредба № 
2/23.07.2014г 

Опасните отпадъци, образувани при експлоатацията на депото, се 
съхраняват в добре затварящи се метални съдове, изготвени от материали, 
които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с 
добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, 
съгласно Наредба № 2/23.07.2014г за класификация на отпадъците й в 
съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 

При предварителното съхранение на образуваните опасни отпадъци при 
експлоатацията на депото се спазват принципите на разделност според вида, 
свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна 
употреба или последващо третиране. Същите са поставени и съхранени в нови 
метални херметически затворени контейнери на определените за това места в 
металното хале като над всеки контейнер има надпис с код и наименование на 
съответния отпадък (Приложение № 15 – снимка на контейнер за 19 08 08* и на 
контейнер за 20 01 21*). Предварително съхраняваните опасни отпадъци не се 
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смесват с неопасни отпадъци или с други вещества, както и не се разреждат по 
никакъв начин. 

При запълване на контейнерите или при изтичане на съответния срок за 
предварително съхранение, съответният контейнер се измива или на място в 
закритото метално хале или в съоръжението за измиване на гуми и контейнери, 
което е непосредствено до закритото метално хале като в работният проект 
за изграждане на депото е предвидена техническа инфраструктура за събиране 
и отвеждане на отпадните води от тази точка в ретензионен басейн РБ 1, а 
оттам за пречистване в ЛПСОВ. Металното хале също е снабдено с отвеждаща 
система за събрани отпадни води от подлежащите на овлажняване отпадъци. 

Закритото метално хале с размери 24,0/36,0м с обща площ 864,0 м2 е 
разположено в източната част на приемната зона. Конструкцията му е метална, 
със стенни и покривни ЛТ ламарини и шлайфана армирана бетонова настилка Има 
две портални врати - входна на северната фасада с размери 4,0/4,0м и изходна на 
южната фасада с размери 4,0/4,0 м, като до всяка има единична врата за 
персонала с ширина 1,0 м. 

В халето на бетоновата площадка се извършва навлажняване, евентуално 
разтоварване на отпадъците и натоварване на вътрешния транспорт за 
извозване в клетките на депото. Натоварените с отпадък външни коли влизат 
в халето през входната врата, разтоварват отпадъците, излизат от халето 
през южната врата, правят обратен завой и през везната напускат приемната 
зона. При движение към изхода те задължително преминават през съоръжението 
за почистване на гуми. 

Образуваните производствени отпадъчни води от овлажняването на 
отпадъците в металното хале, попаднали в дъждоприемната решетка на южния 
изход на халето подлежат на пречистване. Тези отпадъчни води съдържат и 
твърда фракция, поради което е необходимо първо да минат през утайник и след 
това да се изпратят в ретензионния басейн за инфилтрат (РБ1) за последващо 
третиране. За целта, посочените по-горе замърсени води се събират в общо 
съоръжение, което се състои от две шахти - шахта утайник (ШУ-2) и помпена 
шахта (ПШ-З) за изпращането им в изливната тръба Ø400 след общата шахта 
утайник (ШУ) на основния ретензионен басейн РБ1. В същата шахта утайник се 
събират и водите от съоръжението за почистване и измиване на гуми и 
контейнери. 

Помпена станция 3 (ПШ-З) за замърсени води в приемна зона е разположена 
в североизточната част на съоръжението за почистване на гумите на колите, 
преминаващи през него. Състои се от три части - шахта утайник (ШУ-2), 
помпена шахта (ПШ-З) и напорен тръбопровод (ТЗ) за изпращането на 
замърсените води след шахтата утайник (ШУ) към РБ1. Въведена е обща 
номерация за депото като цяло на съоръженията за третиране на замърсени 
води. 

В системата ШУ-2 и ПШ-З за третиране постъпват замърсени води с 
тръбни връзки HDPE Ø200 от следните източници: 

1. От съоръжението за почистване и измиване на автомобилни гуми
с L=3,6М и дълбочина 0,80м; 

2. От металното хале - с L=8,7m и дълбочина 0,80м;

На южния изход на халето има външен канал за събиране замърсени
дъждовни води от прилежащата й площ. Каналът и решетката са доставени 
готови, като решетката е чугунена върху готови бетонови улеи. В западния 
край на канала започва тръбопровод с L=2m, който зауства в каналите, 
изградени в самото хале. От там става връзка с ШУ2. 
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Входната и изходната тръби на шахтите са на дълбочина 0,80м от кота 
настилка, така че под отвора остава дълбочина 0,20м за утаяване на едри 
наноси. Това налага периодично ревизиране на шахтите и почистването им. 

3. От напорен тръбопровод ТЗ за отвеждане на замърсените води от
ПШ-З до изливната тръба Ø400 след ШУ- ПЕВП Ø90, PN10, L=85,4M 

Тръбите са положени върху подложен слой пясък 0,10 м в траншея с 
ширина 0,80м и дълбочина 0,90 м за тръбите с Ø200 и 1,20 м за тръбите с Ø90 
(ТЗ). 

Обратната засипка е изпълнена от послойно уплътнени - 
пясък/песъклива почва с височина 0,30м над тръбата и местни земни 
материали до ниво основа на настилките. 

Тръбопроводът ТЗ преминава под пътното платно в обсадна стоманена 
тръба Ø300 с дължина 12,0м. След това трасето продължава успоредно и на 
1,50м осово от края на настилката на западното платно и прави чупка със 
заустване след ШУ. 

Образуваният инфилтрат (Код 19 07 02* - Инфилтрат от депа за отпадъци, 
съдържащ опасни вещества) от Клетка 1 се улавя от дренажната система на ДИО, 
временно се съхранява в ретензионен басейн (РБ 1) и постъпва за третиране в ЛПСОВ на 
депото, където чрез прилагане на процеси на обратна осмоза (ОО) се пречиства. 
Оставащите количества концентриран инфилтрат с код - 19 07 02* (Инфилтрат от депа за 
отпадъци, съдържащ опасни вещества (онечистен кондензат след ЛПСОВ) временно се 
съхранява в ретензионен басейн (РБ 2) и оползотворява/обезврежда, чрез обратно 
препомпване и връщане в Клетка 1, където се използват за оросяване на Клетка 1 в сухите 
периоди от годината. 

- Количество в тона/единица продукт – 0,084 t/t депониран отпадък;

- Количество в тонове за година – 4200 t/y;

В съответствие с Условие 11.3.2. от действащото КР, Операторът на ДИО
извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената 
дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от: 

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

В съответствие с Условие 11.3.3. от действащото КР, Операторът на ДИО
извършва предварително съхраняване на отпадъците, които се образуват на площадката, 
на местата, определени за тази цел (Приложение № 15  – Ситуация - Съхранение на 
спомагателни химически вещества в ЛПСОВ и Метално хале – съхранение на опасни 
отпадъци) при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 

В съответствие с Условие 11.3.4. от действащото КР, Операторът на ДИО 
извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани при 
експлоатация на инсталациите по Условие 2., съгласно изискванията на Наредба № 
2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 
отпадъци. 

Управлението на отпадъците от експлоатацията на ДИО се документират в 
съответствие с нормативните изисквания, като на обекта е определено лице, отговорно за 
тази дейност. В съответствие с изискванията на Наредба № 2/23.07.2014 г. за 
класификация на отпадъците за всеки от посочените по-горе отпадъци са изготвени 
работни листа утвърдени РИОСВ-Перник. Водят се отчетни документи съгласно 
нормативните изисквания. 
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В съответствие с Условие 11.3.7. от действащото, КР Операторът на ДИО прилага 
инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с 
условията на КР. 

Транспортиране на отпадъци 

В съответствие с Условие 11.4.1. от действащото КР, Операторът на ДИО предава 
за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица, притежаващи 
приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, 
включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва 
от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива 
документи. 

В съответствие с Условие 11.4.3. от действащото КР, Операторът на ДИО изготвя, 
съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида 
транспортиран отпадък копия от следните документи: 

1.За производствени отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

2.За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно 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;

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни
отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

При транспортиране на отпадъците се използват технически изправни превозни 
средства и подходящи опаковки за съответните отпадъци, съпроводени с транспортни 
документи и потвърждение за готовност за приемане на същите от площадката, до която 
се превозват.  

В Таблица 7.5-1 са обобщени видовете отпадъци, образувани на площадкта на 
ДИО, които ще бъдат предавани за транспорт на външни фирми, притежаващи 
разрешителен/регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на 
отпадъците или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на 
околната среда. 

Таблица 7.3-2 Отпадъци, предавани за транспортиране 

Код на 
отпадъка 

Наименование на 
отпадъка 

Начин на транспорт 

20 03 01 
Смесени битови 
отпадъци 

Фирма, притежаваща разрешителен/ 
регистрационен документ по ЗУО или КР по 
ЗООС 

20 01 21* 
Луминесцентни тръби и 
други отпадъци 
съдържащи живак 

Фирма, притежаваща разрешителен/ 
регистрационен документ по ЗУО или КР по 
ЗООС 

Отчитайки възможностите на ДИО образуваните на площадката отпадъци с код Код 
– 19 08 08* - Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали  ще се
обезвреждат в Клетка 1 по начин, описан в т.7.4 от настоящото заявление.

7.4. Инсталации, съоръжения и технологии за третиране на отпадъци 

Сегашната и бъдеща дейност на депото включва третиране /обезвреждане, чрез 
наземно депониране на опасни и неопасни индустриални отпадъци в клетките на ДИО, 
приети от външни фирми (в т. ч. и собствени опасни отпадъци от експлоатация на депото). 
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С изграждането на Клетка 1 в ДИО е намерено трайно решение за крайно обезвреждане 
на опасни отпадъци. Подробна информация за технологичния процес на 
третиране/обезвреждане, чрез наземно депониране/  на отпадъците в Клетка 1, 
структурата ДИО и съпътстващите съоръжения са описани в т. 1.1  Кратко описание на 
дейността и т. 3 Най-добри налични техники.   

Клетка 1 на депото е въведена в експлоатация на 30.09.2016г., като реалната 
експлоатация стартира на 10.05.2017г., за което е уведомена РИОСВ – Перник с писмо Вх. 
№ 26-00-730/10.5.2017 година. Първите приети количества отпадъци на депото са от 
11.07.2017г., за което е уведомена РИОСВ – Перник с писмо Вх. № 26-00-947/11.7.2017г. 
За ДИО има издадено Комплексно разрешително КР № 536-Н0-И0-А0-2016 г., 
актуализирано с КР № 536-Н0-И1-А0-2017 г. и КР № 536-Н0-И1-А1-2019 г. 

Дейностите по третиране (крайно обезвреждане) на опасни отпадъци в депото се 
осъществява съгласно нормативната уредба по смисъла на Приложение № 1 към § 1, т. 
11  от допълнителните разпоредби на ЗУО като дейност по обезвреждане чрез наземно 
депониране - „D 5 в специално изградени депа“ (Клетка 1 на ДИО ) и отговаря на 
изискванията Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр.  80, от дата 13.9.2013 г., в сила от 13.09.2013 г., 
изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.) 

Приемани отпадъци, които ще се подлагат на третиране (обезвреждане), чрез 
наземно депониране в инсталацията (Клетка 1) на площадката на ДИО: 

Основният източник на приемани в ДИО отпадъци за третират (обезвреждане), чрез 
наземно депониране в инсталацията (Клетка 1) са от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД. На 
депото се депонират отпадъци и от други фирми в страната. Произходът и съставът на 
приеманите отпадъци в ДИО е съобразен с условията на действащото КР.  

В Клетка 1 на площадкaта на ДИО ще се извършва дейност по обезвреждане, чрез 
наземно депониране, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на следните, 
посочени с код и наименование отпадъци (Таблица 7.4-1.): 

Таблица 7.4-1. Отпадъци, които ще се третират (обезвреждат), чрез наземно 
депониране в инсталацията (Клетка 1) на ДИО 

Код Наименование на отпадъка 

01 03 07* други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, 
съдържащи опасни вещества 

03 01 04* трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и 
фурнири, съдържащи опасни вещества 

06 02 01* калциев хидроксид 

06 02 05* други основи 

06 04 05* отпадъци, съдържащи други тежки метали 

06 07 02* активен въглен от производство на хлор 

06 13 02* отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02) 

06 13 05* сажди 

07 04 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества 

07 05 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти 

07 05 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни 
вещества 

07 05 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества 

08 01 15* утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 
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Код Наименование на отпадъка 

08 04 09* отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 

08 04 11* утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 

08 04 13* утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, 
съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 

10 01 04* увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво 

10 01 13* увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво 

10 01 14* сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни 
вещества 

10 01 16* увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества 

10 01 18* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества 

10 02 07* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества 

10 02 11* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла 

10 03 04* шлаки от първия етап на производство 

10 03 09* черни дроси от втория етап на производство 

10 03 19* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

10 03 21* други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни 
вещества 

10 03 23* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества 

10 03 25* утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества 

10 04 01* шлаки от първия и втория етап на производство 

10 04 02* дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство 

10 04 04* прах от димни газове 

10 04 05* други прахови частици и прах 

10 04 06* твърди отпадъци от пречистване на газове 

10 04 07* утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

10 05 03* прах от димни газове 

10 05 05* твърди отпадъци от пречистване на газове 

10 05 06* утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

10 06 03* прах от димни газове 

10 06 06* твърди отпадъци от пречистване на газове 

10 06 07* утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

10 08 15* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

10 08 17* утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества 

10 09 05* неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества 

10 09 07* използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества 

10 09 09* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

10 09 11* други прахови частици, съдържащи опасни вещества 

10 09 13* отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества 

10 10 05* неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества 

10 10 07* използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества 

10 10 09* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

10 10 11* други прахови частици, съдържащи опасни вещества 



Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на Депо за индустриални отпадъци 
– гр.Перник

185 

Код Наименование на отпадъка 

10 10 13* отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества 

10 11 11* отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, съдържащо тежки 
метали (например от катодни електроннолъчеви тръби) 

10 11 13* утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества 

10 11 15* твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества 

10 11 17* утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества 

10 11 19* твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, 
съдържащи опасни вещества 

10 12 09* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества 

10 12 11* отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали 

10 13 09* отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест 

10 13 12* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества 

10 14 01* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак 

11 01 08* утайки от фосфатиране 

11 01 09* утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества 

11 01 16* наситени и отработени йоннообменни смоли 

11 05 03* твърди отпадъци от пречистване на газове 

11 05 04* отработен флюс 

12 01 14* утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества 

12 01 16* отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи 
опасни вещества 

12 01 20* отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества 

12 03 02* отпадъци от обезмасляване с пара 

15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 

15 02 02* абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла 

16 03 03* неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества 

16 11 01* облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, 
съдържащи опасни вещества 

16 11 03* други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни 
вещества 

16 11 05* облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни 
вещества 

17 01 06* смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, 
съдържащи опасни вещества 

17 02 04* стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества 

17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни вещества 

17 06 03* други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 

17 08 01* строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества 

17 09 03* други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), 
съдържащи опасни вещества 

19 01 05* филтърен кек от пречистване на газове 

19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове 

19 01 10* отработен активен въглен от пречистване на димни газове 
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Код Наименование на отпадъка 

19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества 

19 01 13* увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества 

19 01 15* прах от котли, съдържащ опасни вещества 

19 01 17* отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества 

19 02 04* предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък 

19 02 05* утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества 

19 03 04* отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни от упоменатите в 
19 03 08 

19 03 06* втвърдени отпадъци, маркирани като опасни 

19 08 06* наситени или отработени йоннообменни смоли 

19 08 08* отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали 

19 08 13* утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени 
отпадъчни води 

19 10 03* лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества 

19 10 05* други фракции, съдържащи опасни вещества 

19 11 01* отработени филтърни глини 

19 11 07* отпадъци от пречистване на димни газове 

19 12 11* други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, 
съдържащи опасни вещества 

19 13 01* твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества 

19 13 03* утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества 

Отпадъци, образувани от дейността на депото, които ще се подлагат на третитане 
(обезвреждане), чрез наземно депониране в инсталацията (Клетка 1) на площадката на 
ДИО: 

- Код и наименование – 19 07 02* - Инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ
опасни вещества

- Вид и код на дейност по обезвреждане – D 5 (депониране) в  специално
изградени депа (Клетка 1 на ДИО);

- инсталациите/съоръженията, в които ще се извършва описаната по-горе дейност -
Клетка 1 на ДИО ПЕРНИК, използва се за оросяване на депото;

- максимални количества – 4200 t/y.

- Код и наименование – 19 08 08* Отпадъци от мембранни системи, съдържащи
тежки метали;

- Вид и код на дейност по обезвреждане – D 5 (депониране) в  специално
изградени депа (Клетка 1 на ДИО);

- инсталациите/съоръженията, в които ще се извършва описаната по-горе дейност -
Клетка 1 на ДИО ПЕРНИК;

- максимални количества – 1 t/y.
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В съответствие с Условие 11.6.3. от действащото КР, Операторът на ДИО ще 
извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D13 (прегрупиране или смесване 
преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12), - овлажняване с цел 
предотвратяване на разпрашаването, на следните сухи прахообразни отпадъци с код и 
наименование: 

10 01 04* увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно 
гориво 

10 01 13* увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, 
използвани като гориво 

10 01 14* сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, 
съдържащи опасни вещества 

10 01 16* увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща 
опасни вещества 

10 01 18* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни 
вещества 

10 02 07* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни 
вещества 

10 03 19* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

10 03 21* други прахови частици и прах (включително от топкови 
мелници), съдържащи опасни вещества 

10 04 04* прах от димни газове 

10 04 05* други прахови частици и прах 

10 04 06* твърди отпадъци от пречистване на газове 

10 05 03* прах от димни газове 

10 05 05* твърди отпадъци от пречистване на газове 

10 06 03* прах от димни газове 

10 06 06* твърди отпадъци от пречистване на газове 

10 08 15* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

10 09 09* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

10 09 11* други прахови частици, съдържащи опасни вещества 

10 10 09* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества 

10 10 11* други прахови частици, съдържащи опасни вещества 

10 11 11* отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен 
прах, съдържащо тежки метали (например от катодни 
електроннолъчеви тръби) 

10 11 15* твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи 
опасни вещества 

10 12 09* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни 
вещества 

11 01 16* наситени и отработени йоннообменни смоли 

11 05 03* твърди отпадъци от пречистване на газове 

12 01 20* отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, 
съдържащи опасни вещества 

17 01 06* смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и 
керамични изделия, съдържащи опасни вещества 

19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове 

19 10 03* лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества 
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В съответствие с Условие 11.6.4. от действащото КР, Операторът на ДИО 
депонира отпадъци на площадката на депото, съобразно установените правила и 
експлоатационните изисквания, определени с Приетия План за експлоатация, който 
представлява неразделна част от експлоатационната документация на ДИО и от 
действащото КР. 

Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци 

На площадката не се предвиждат и няма да се експлоатират инсталации, 
съоръжения и технологии за оползотворяване/рециклиране на отпадъци. 

В съответствие с Условие 11.5.1. от действащото КР, Операторът на ДИО предава 
за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън 
територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или 
по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за 
извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по 
реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци. 

В съответствие с Условие 11.5.1.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
предава отпадъците, образувани при експлоатацията на инсталациите по Условие 2., 
приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане. 

В съответствие с Условие 11.5.2. от действащото КР, Операторът на ДИО има 
разрешение да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 10 – 
Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или 
околната среда, чрез насипване и оформяне на дигите на депото, подравняване на терена, 
както и при рекултивацията на „Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци“ на 
отпадъци с код и наименование: 

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;

- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни).

Обезвреждане на отпадъците

В съответствие с Условие 11.6.1. от действащото КР, Операторът на ДИО има
разрешение да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието, 
извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 
67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на 
съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при 
спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци. 

Отпадъци, образувани от дейността на депото, които ще се предават за 
обезвреждане, извън територията на площадката, на лица, притежаващи разрешение по 
чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък: 

- Смесеният битов отпадък с код 20 03 01 - очаквано количество 4,5 t/y. Предава
се на общинска фирма, обслужваща контейнерната мрежа за битови отпадъци
на гр. Перник. Този вид отпадък не е предмет на комплексното разрешително.

- Луминесцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак; Код – 20 01 21*;
Годишно количество – 0,1 тона. При образуване (или след натрупване за срок
до три год.) ще се предава на фирми за оползотворяване, притежаващи
необходимите документи за дейности с тови вид отпадък.

7.5. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците 

Контрол и измерване на отпадъците 

В съответствие с Условие 11.7.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
осъществява изчисляване на количествата депонирани на площадката отпадъци, с цел 
определяне на: 
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- Годишно количество депонирани отпадъци в инсталацията, определена с
Условие 2. от КР.

В съответствие с Условие 11.7.2. от действащото КР, Операторът на ДИО прилага 
инструкция за измерване или изчисление на депонираните количества отпадъци в 
съответствие с условията за наблюдение. 

В съответствие с Условие 11.7.3. от действащото КР, Операторът на ДИО прилага 
инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата депонирани 
отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия. 

В съответствие с Условие 11.7.4. от действащото КР, Операторът на ДИО 
осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Клетка 1 на ДИО, (топография на 
депото) съгласно Таблица 11.7.4 от КР: 

Таблица 7.5-1. мониторинг на състоянието на тялото на Клетка 1 на ДИО (Таблица 
11.7.4 от КР) 

№ по 
ред 

Показатели 
По време на 
експлоатация на 
депото 

След закриване на 
депото 

1 
Структура и състав на 
отпадъчното тяло  

Ежегодно -

2 
Поведение (слягания) на 
повърхността на тялото на 
депото 

Ежегодно 
Ежегодно, с 
установяване на 
настъпилите изменения 

3 Стабилитет на дигите Ежегодно 
Ежегодно, с 
установяване на 
настъпилите изменения 

Анализи на отпадъците 

В съответствие с Условие 11.8.1. от действащото КР, Операторът на ДИО най–
малко веднъж годишно извършва изпитване за установяване на съответствието на 
получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за 
приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се 
депонират в Клетка 1, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на 
приложение № 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

В съответствие с Условие 11.8.2. вземането на проби и изпитването на отпадъците 
по Условие 11.8.1. от КР се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 
на приложение № 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Заповед РД-950/13.12.2014 г. на 
министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на 
отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за 
изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за 
бързо изпитване на отпадъци и Заповед № РД-647/26.08.2014 г. на министъра на околната 
среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните 
класове депа за отпадъци. 

В съответствие с Условие 11.8.3. взетите проби се съхраняват най-малко три 
месеца след приемане на отпадъците. 

В съответствие с Условие 11.8.4.  от КР, анализите на отпадъци по Условие 11.8.1. 
и Условие 11.8.2. от КР се  извършват от акредитирани лаборатории, в съответствие с с 
чл. 3, ал. 7 от ЗУО. 

Документиране и докладване 
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В съответствие с Условие 11.9.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията 
на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

В съответствие с Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от 
извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2. от КР се 
документират и съхраняват от Оператора минимум 5 години на площадката и се 
предоставят при поискване от компетентните органи. 

В съответствие с Условие 11.9.2. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. от КР количества на 
отпадъците и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като 
годишно количество. 

В съответствие с Условие 11.9.3. от действащото КР, Операторът на ДИО докладва 
като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към 
управлението на отпадъците. 

В съответствие с Условие 11.9.3.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира и докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, подлагани на 
разрешените дейности D5, D13 и R10. 

В съответствие с Условие 11.9.4. от действащото КР, Операторът на ДИО 
съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия 
(Условие № 11. Управление на отпадъците от ДИО) за срок не по-кратък от пет 
календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. 
Информацията се предоставя при поискване от компетентните органи. 

В съответствие с Условие 11.9.5. от действащото КР, Операторът на ДИО докладва 
изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в Приложение II, 
за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 
166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на 
замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в 
определените в цитирания регламент случаи 

Заключение: 

 Дейността на Оператора по управление на отпадъците се осъществява в
съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовите му нормативни актове;

 Всички отпадъци се съхраняват разделно на площадки, отговарящи на
нормативната уредба;

Не се налага предприемане на мерки (технически или организационни) за
привеждане на инсталацията в съответствие с нормативната уредба.   

8. Шум

Шумът е един от факторите с неблагоприятно въздействие върху населението. 
Законодателството в областта на защита от шума в околната среда урежда проблемите, 
свързани с разработването на мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на 
вредното въздействие на шума, целящи чрез тяхното осъществяване защита на 
човешкото здраве и околната сред, както и осигуряване на качество на живот на 
населението. 

8.1. Шумоизолация или капсуловане на източниците на шум 

Източник на шум, свързан с дейността на обекта са товарните автомобили, 
превозващи отпадъци до депото по определени трасета от съществуващата пътна мрежа 
в района, товаро-разтоварната дейност в металното хале, тежката механизация, 
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обслужваща депото, съоръженията за пречистване на отпадъчните води. Мерки за 
предотвратяване или намаляване на шумовото въздействие не са предвидени, тъй като 
не се очаква превишаване на граничните стойности на показателите на шум (виж т. 8.2). 

8.2. Емисии 

Информация за предназначението на съседните на площадката територии или 
устройствени зони 

Площадката Депото за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на „СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ” АД, гр. Перник е разположена в поземлен имот № 55871.513.245, в долната 
част на Сухо дере, намиращо се южно и в непосредствена близост до територията на 
едноименния завод /50,0m от оградата/, западно на 1,5 km от квартал Църква и на 1,0 km 
от Захаринова махала и на 2,5-3,0 km от магистрала Струма и от магистралата за 
Кюстендил. Западно от площадката е разположено хвостохранилище ''Кудин дол''. 
Възможни са три подхода за достъп до Площадка 1: главен път I–6 – през кв.Църква (по 
ул.“Д.Благоев“) – покрай южната граница на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД; главен път I–6 – 
покрай кв.Куциян – по съществуващ път покрай южната граница на „СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ” АД; главен път I–6 – ул.“Владайско въстание“ – през площадката на 
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД. Площадката има денивелация от к. 745,0 до к. 770,0. За 
улавяне на повърхностни води на терена на депото има съществуващи канали със 
заустване в източна посока: бетонов канал над площадката и втори в долната част на 
депото. Площадката не попада във вододайни и др. забранени зони. 

Граници на площадката: 

- север – имот 513.263 на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД;

- изток – път с настилка, част от инфраструктурата на гр. Перник и обслужващ близка
кариера път без настилка;

- юг – имот 222.55;

- запад – имоти: ДГФ, землище на km гр. Перник; 227.13; 510.342; 510.341; 510.340;
510.339; 510.7.

В Приложение № 8 е представена Принципна схема (карта) с местоположение
площадката на ДИО. 

В Приложение № 9 е представена Сателитна снимка с посочено отстоянието 
между ДИО и най-близо разположените жилищни райони и пречиствателната стнация за 
питейни води на гр. Перник. 

По време на експлоатацията източниците на шум са от камионите, които превозват 
отпадъците и машините, които ги депонират и уплътняват в клетките.  

В участъка на Зоната за депониране на отпадъците източниците на шум в околната 
среда са: товарните автомобили за транспорт на отпадъците до клетките на депото, 
фадрома, багер или валяк. Оградната дига по външния контур на зоната за депониране 
екранира в голяма степен разпространението на шума в околната среда извън депото. 
Шумът, излъчван от отделните автомобили зависи от типа МПС, товароподемност и 
скорост на движение, и е в границите около 70 dBA. Еквивалентното ниво на шума, 
създавано от този транспорт, зависи от неговата интензивност (брой МПС на час) и 
скорост на движение. При предполагаем максимален брой курсове 30 на ден и скорост 20 
km/h , очакваното еквивалентно ниво на шума, на разстояние 7,5 m от оста на движение е 
55–56 dBA.  

Основният източник на отпадъци е „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД. На ДИО се 
депонират отпадъци и от други фирми в страната. 

Режимът на работа на депото е дневен, 8 часов. 

При движение на товарния транспорт за превозване на отпадъците от площадката 
на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД и от външни фирми при подход към депото през 
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площадката на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД, се очаква въздействие от шума на товарния 
транспорт далеч под граничната стойност за производствено- складови зони. Не се очаква 
промяна в шумовия режим на териториите около ул.“Владайско въстание“ – основна пътна 
артерия в промишлената зона на града. Не се очаква превишаване на хигиенната норма 
за шум 55 dBA от този транспорт. 

Използваните на площадката технологии и механизация, са в съответствие с 
изискванията за прилагане на НДНТ. По-добрите екологични, включително акустични 
характеристики водят до намаляване на шумовото натоварване в околната среда, което 
отговаря на Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на 
машините и съоръженията, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от 
тях във въздуха (ДВ бр.11/2004 г.). 

В участъка на Приемната зона източниците на шум са разположени в помещения и 
на открито. Източник на шум е товаро - разтоварната дейност в металното хале. 
Очакваното ниво на шум, преминало през стените на халето е до 70 dB(A). Еквивалентното 
ниво на шума от минаващите през електронната автовезна товарни коли е 64 – 67 dBA. 
Съоръженията за пречистване на отпадъчните води се разполагат в отделни помещения 
с масивни ограждащи конструкции с очаквани нива шум за околната среда – до 55 dBA. 

Източник на шум в района на площадката на депото е и производствената дейност 
на територията на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД.  

В съответствие с Условие 12.1.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
осъществява дейностите, извършвани на производствената площадка, по начин, 
недопускащ предизвикване на шум в околната среда над разрешените граничните 
стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A).

В мястото на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления
източник урбанизирани територии и извън тях): 

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

В Приложение I към заявлението е представена попълнена Tаблица 8.1 от
измервания на  еквивалентните нива на шум по границите на площадката при 
експлоатация на ДИО. 

8.3. Контрол и измерване 

В съответствие с Условие 12.2.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, 
собствени периодични измервания на: 

- общата звукова мощност на площадката;

еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

В съответствие с Условие 12.2.2. от действащото КР, Операторът на ДИО прилага
инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. 

В съответствие с Условие 12.2.3. от действащото КР, Операторът на ДИО прилага 
инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по 
границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените 
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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 от 13.12.2010г. 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, 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” и съгласно Условие 12.2.1. от КР. 

Измерването на нивата на шум в определените точки от измерителния контур се 
извършва от акредитирана лаборатория. В съответствие с Условие 12.2.1 от КР, 
Операторът представя в Таблица 4.3.16. и в Приложение № 21 – Протоколи от изпитване 
1633/25.10.2019, 1634/25.10.2019 и 1635/25.10.2019 от ЛАКОС към „Еко-консулт 
Инженеринг“ ООД със сертификат за акредитация  № БСА рег. № 75 ЛИ). 

8.4. Докладване на нивата на шум 

В съответствие с Условие 12.3.1. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните 
органи на резултатите от наблюдението на определените показатели. 

В съответствие с Условие 12.3.2. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните 
органи на резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива 
на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с 
разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 

В съответствие с Условие 12.3.3. от действащото КР, Операторът на ДИО докладва 
като част от ГДОС: 

- оплаквания от живущи около площадката;

- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в
съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010г.
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;

- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално
допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани
коригиращи действия.

В съответствие с Условие 12.3.4. от действащото КР, Операторът на ДИО 
документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните 
органи на резултатите от изпълнението на Условие 12.2.4. от КР. 

Данните в Таблица 4.3.16. и в Приложение № 21 – Протоколи от изпитване 
1633/25.10.2019, 1634/25.10.2019 и 1635/25.10.2019 от ЛАКОС към „Еко-консулт 
Инженеринг“ ООД със сертификат за акредитация  № БСА рег. № 75 ЛИ), от измерване на  
еквивалентните нива на шум по границите на площадката (2019 г.) и извършената оценка 
на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на 
производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива в КР, са 
докладвани в ГДОС за 2020 г.  

През 2020 година не са постъпили оплаквания от живущи около площадката. 

9. Опазване на почвите и подземните води. Информация в обхвата,
изискван от чл. 122, ал. 2, т. 11 и 12 от ЗООС. 

Информация за ОХВ на площадкaта на ДИО 



Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на Депо за индустриални отпадъци 
– гр.Перник

194 

Вещества, замърсители на почвите са определени в Наредба № 3 от 01.08.2008 г. 
за норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, като предохранителни 
концентрации и норми за максимално допустими концентрации и интервенционни 
концентрации и се отнасят за тежки метали и нефтопродукти.  

Опасни вещества, замърсители на подземните води са определени в Приложение 
3 – Списък А от  Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води. 

На територията на производствената площадка не се произвеждат или изпускат 
ОХВ в почвите и подземните води.  

Подробна информация за употребяваните ОХВ е представена в т. 4.3. от 
настоящото заявление. Използват се като спомагателни материали при експлоатация на 
ЛПСОВ на площадката. В Таблица 4.3.а.2 е представена подробна характеристика за тях. 
Информация за ОХВ, както и за максималните количества, които  се съхраняват на 
площадката и начинът на тяхното съхранение е представен в таблиците към заявлението 
(Приложение I), в т.4.3.б.2. (Съхранение на спомагателни материали) и в Приложение II: 

Приложение № 15  – Съхранение на спомагателни химически вещества в ЛПСОВ 

Приложение № 28 – Информационни листове за безопасност (ИЛБ); 

Направените инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания при строителството 
на ДИО и провеждан мониторинг на почвите и подземните води на площадката показват, 
че при нормална експлоатация дейността на депото и употребяваните на площадката ОХВ 
не замърсяват и не създават риск от замърсяване на почви и/или подземни води. 

Мерки за опазване на почвата и подземните води 

Естеството на извършваната дейност (депониране на опасни и неопасни отпадъци) 
в ДИО е свързана с изпълнението на редица мерки и изисквания на нормативните 
разпоредби. Експлоатацията на депото и прилаганите мерки за предотвратяване на 
замърсяването на почвата и подземните води на площадката  са съобразени с 
изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане 
и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци, Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва 
да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и 
нормираните условия в действащото комплексно разрешително (КР) № 536-Н0-И1-
А1/2019 г. 

В тази връзка в етапа на строителство на ДИО са изпълнени следните мерки за 
предотвратяване замърсяването на почви и/или подземни води: 

- Конструктивните решения, осигуряващи стабилност на тялото и откосите на
депото, изцяло са съобразени с конкретните геоложки и хидроложки условия на земната 
основа и с изискванията на Наредба № 7 и Наредба № 6 (Глава Втора, Раздeл II). 

- За предотвратяване на слягания на клетките на тялото на депото зоните на
насипите и дъното на клетките са фундирани в здрава геоложка основа и височина мин. 
1,0 m над ниво подземните води. 

- При строителството на Клетка 1 е изграден долен изолиращ екран на депото,
който предпазва околната среда /почвата, повърхностните и подземните води/ от вредното 
въздействие на отпадъчното тяло на депото и осигурява стабилитета на тялото на депото 
като цяло. Същият включва (минерален запечатващ пласт по дъното и откосите – 0,50m 
(т.3.5); дъното и откосите се покриват допълнително с бентонитова хидроизолация (GCL) 
- (т.3.6.1, а); изолационна геомембрана HDPE, UV устойчива, гладка по дъното и двойно
структурна по откосите (т.3.3.2, б и т.3.6); защитен слой от геотекстил , UV устойчив (т.В,
3.11); дренажна система за инфилтрат).

- При запълване на съответната клетка на ДИО е предвидено изграждане на   Горен
запечатващ екран на новите клетки, състоящ се от: запечатващ слой от 0,50m глина - 
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върху подравнената повърхност на отпадъците; изолационна геомембрана (т.3.9, 3.10, 
4.14 и 4.15) от HDPE, дебелина 2,0 mm, UV устойчива, двойно структурна срещу хлъзгане 
на покривните слоеве;  защитена от геотекстил 800g/m² (Раз.4, т.4.1 и т.4.15); дренажен 
слой чакъл с дебелина 0,50m - върху геотекстила; следва покривен слой почва с дебелина 
0,70 m; на повърхността се полага слой хумус с дебелина 0,30 m, който служи за основа 
на биологичната рекултивация. 

- На площадката на ДИО са изградени съоръжения за пречистване на инфилтрата
– Ретензионни басейни за инфилтрат и концентрат от процеса на пречистване в ЛПСОВ;
Система за отвеждане на чистите повърхностни води; Направена е корекция на терена на
депото и дренажна система за отвеждане на подземни води под дъното на клетките с цел
разполагане върху нея на съоръженията на депото;

Прилаганите мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване по 
време на експлоатация на ДИО са нормирани в действащото КР № 536-Н0-И1-А1/2019 и 
включват: 

В съответствие с Условие 13.1.1. от КР, Операторът на ДИО прилага инструкция за 
периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени 
на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. 

В съответствие с Условие 13.1.2. от КР, Операторът на ДИО прилага инструкция за 
периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на 
площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете. 

В съответствие с Условие 13.1.3. от КР, Операторът на ДИО не допуска разливи 
и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка 
(включително и в обвалованите зони) и при аварийни ситуации веднага ги 
почиства/преустановява след откриването им. 

В съответствие с Условие 13.1.4. от КР, Операторът на ДИО не допуска наличие 
на течности в резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или 
тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. 

Мониторинг на почвите 

Характеристика и оценка текущото замърсяване на почвите в района и на самото 
място на площадката на ДИО преди започване дейността са представени в Приложение 
№ 33 – Доклад за състояние на почвите в района на ДИО при разработване на проекта на 
депото и в Приложение № 34 - Доклад за базово състояние на почвите и подземните води 
на площадката на депото преди пускането му в експлоатация,  направен в съответствие с 
разпоредбите на чл. 122, ал. 2, т. 11 и 12 от ЗООС и т. 9 от раздел ІІ на Приложение 1 на 
Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

Почви в района на депото 

Община Перник се намира в Балканската подобласт на Средиземноморската 
почвена област, от Субтропичния ксерофитно-горски европейски почвен сектор на 
канелените почви, лептосолите и смолниците. В периферията на котловината са 
оформени обширни пролувиални шлейфове. Съгласно схемата за почвено - географското 
райониране на България, землището на гр. Перник попада в Краищенско - Горнострумски 
почвен район от Южнобългарската ксеротермална почвена зона. В резултат на 
разнообразните и специфични геоморфоложки и хидроклиматични условия, релеф и 
растителност, върху тази сравнително неголяма територия са се формирали почви от три 
зонални и два азонални генетични типа - смолници, канелени горски, кафяви горски, 
рендзини и алувиално (делувиално)-ливадни. Нарушените от мина “Перник” почви са 
основно смолници, канелени горски и алувиално(делувиално)-ливадни. Много голяма част 
от земите в района на гр. Перник са заети от антропогенни почви и промишлени насипи. 
Голямото  почвено разнообразие идва фактически от различната степен на 
почвообразувателния процес, мощност, механичен състав, ерозия и каменистост. По 
данни от почвеното картиране (почвени карти в М 1: 25000), направено от специалистите 
на Институт “Пушкаров” и описанието, направено в ДОВОС на Мини “Перник” (1996), 
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почвите имат приблизително следното разпределение в района: 

- Върху по-ниските и по-заравнени до слабо хълмисти и заоблени части от терена
са разположени смолниците - предимно в района на рудниците “Бела вода”, “Св. Анна” и 
отчасти “Тева”. 

- На по-високите и същевременно и по-отчетливо изразени релефни форми се
намират се намират канелените горски почви - в северните части на рудниците “Бела 
вода” и “Тева” и основно в района на рудник “Република”; 

- В пониженията и терасите на реките Струма, Бучинска, Мошинска, Дивата река,
Тева и Църнежка са се формирали ливадните почви. 

- Върху целия поземлен и горски фонд на гр. Перник са разпръснати промишлени
насипи от разкривките на горе посочените рудници, а земите около тях са силно 
антропогенизирани. Част от насипите са  рекултивирани биологично и са влезли в 
горския фонд, по-малка част са рекултивирани за земеделско ползване, а друга част са 
влезли като фонд “Населени места” (фигура 9-1).  

Легенда: 
10- Излужени смолници
12- Излужени канелени горски
15-Канелено-подзолисти
(псевдоподзолисти) глеевидни
и неглеевидни
16-Рендзини
20- Алувиални и алувиално-
ливадни
28-Ерозир. излужени канелени.
30- Ерозирани смолници
36- Излужени канелени горски
37- Канелени горски с рендзини
41- Кафяви горски
44- Планинско-ливадни
45-Рендзини

Фигура 9-1. Почвена карта на района на град Перник 

От направения преглед на почвеното разнообразие в района на гр. Перник, както и 
на състоянието на почвите преди започване на експлоатация на ДИО, става ясно, че малко 
от земите в района притежават естествени и недеградирани почви. 

Освен това възможностите за рекултивация на нарушените земи в района на ДИО 
за целите на селското стопанство са малки, тъй като липсват хумусни почви за покритието 
им. За това в по-голямата си част земите в района на гр. Перник могат да се рекултивират 
за целите на горското стопанство, за парково или лесопарково строителство или за 
строителство, доколкото устойчивостта на терените позволяват. Влошените екологични 
условия са предпоставка за по-богато озеленяване на града и възстановяване на 
здравословна и устойчива градска екосистема чрез използване на нарушените терени за 
зелено строителство. В същото време част от нарушените терени могат да се използват 
за други градоустройствени и промишлени нужди, без да се нарушават естествените почви 
от крайградската екосистема. 

Депото за индустриални отпадъци е ситуирано в южната периферия на “СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД и северно от хвостохранилища: 7-ми септември и Караманица. За двете 
хвостохранилища има изготвен проект за рекултивация, но впоследствие – проект и за 
вторична преработка на минния отпадък за добив на въглища. Това показва, че почвите в 
района преди започване на експлоатация на ДИО в голяма степен са антропогенно 
замърсени, ако не – и нарушени. 
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В района на депото са разположени канелените горски почви излужени и плитки. 
Една част от тях, намиращи се в съседство със смолниците, са и смолницовидни. Освен 
тях в по-ниските части на площта са разположени делувиално-ливадни и делувиално-
алувиално-ливадни почви. 

Канелените почви се намират в по-високата и хълмиста част от района, 
преобладаващата част от тях са в различна степен ерозирани (слабо, средно и силно) или 
плитки. Поради ерозията обаче, преходно - илувиалният хоризонт в преобладавщите 
случаи е в различна степен скъсен, а наличният хумусен, за негова сметка, вторично 
образуван. 

По отношение на механичния състав съществува доста голямо разнообразие, 
резултат на напредналостта на почвообразувателния процес, както и на вида, близостта 
и степента на изветряне на материалната скала. Но в общи линии би могло да се каже, че 
в преобладаващата част механичният състав на почвите, доколкото са останали 
автентични канелени горски, е тежко песъчливо-глинест - с 46 – 59 % съдържание на 
физическа глина. 

Плодородието на тези почви е слабо, а съдържанието на хумус доста 
разнообразно, но винаги в рамките на слабата запасеност - между 1.6 и 2.3 % при 
ерозираните различия и между 1.4 и 2.2 % при плитките. Почвената реакция също създава 
известно разнообразие при тези почви. В почти всички случаи при канелените горски 
почви, разположени източно от града, тя е силно кисела, с рН (в КСl) 5,1 и 5,2. Карбонати 
в профила на канелените горски почви не се установяват. Евентуалното им наличие е в 
материнската скала. 

Делувиално-ливадните и делувиално-алувиално-ливадните почви се намират в 
релефните микропонижения на площадки 1 и 3. Те са образувани върху делувиални, 
пролувиални и алувиални наноси и под влиянието на ливадна растителност и близки 
подпочвени води. Те нямат оформен почвен профил, поради периодично прекъсване на 
почвообразувателния процес при отлагането на нови наносни материали. Делувиалният 
нанос в теренните понижения сред обработваемите земи, в повечето случаи представлява 
преотложен почвен материал, смъкнат от прилежащите склонове. Общо взето тази група 
почви имат пластов строеж и слабо оформени хумусен хоризонт и профил. Мощността им, 
в почвите западно от града и в терасата на р. Струма е съответно 40 – 60cm и 90 - 110cm, 
а на почвите източно и северно от града - съответно 60 - 80 и 110 - 130cm. 

По-голямата част от почвите в района на депото са антропогенни – нарушени от 
предишни добивни и насипни работи. 

Фигура 9-2 Нарушени земи от площадката на депото 
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Фигура 9-3 Прилежащите земи са покрити също с антропогенни насипи – 
хвостохранилище на р-к 7-ми септември (югозападно от площадката на депото) 

За характеристиката на почвите в района и на самото място на ДИО преди 
строителството на ДИО са взети четири проби от три места за пробовзeмане 

 1-ва проба, която впоследствие може да се ползва за мониторинг на
замърсяването на почвите (фон), на разстояние 50,0m  източно от границите му с 
дълбочина  0 – 10cm 

 2- ра проба – от обслужващата площадка с дълбочина 0 – 10cm

 3- та проба – с две дълбочини на пробовземане – 0 – 10cm и 20 – 50cm от тялото
на депото. 

Анализирани са водният извлек, основните катиони във водния извлек от 2-ра и 3-
та проба (0 – 2 cm), които могат да ни дадат представа за засоляването на почвения 
разтвор и тежките метали от всички проби, съдържанието на които се контролира от 
МОСВ. Получените резултати, вкл. точките на пробоотбиране и протокол от акредитирана 
лаборатория са представени в доклад (Приложение № 33 – Доклад за състояние на 
почвите на площадката на ДИО).  

Направените сравнения и оценка за съдържанието на тежки метали в района на 
депото, преди започване на експлоатацията на ДИО е направена съгласно изискванията 
по отношение Наредба № 3 от 01.08.2008 г. за норми за допустимо съдържание на вредни 
вещества в почвите, Приложение № 1 към чл. 3, Таблица 3 (ДВ бр.71 от 12 Август 2008г) 
– за населени места;

Таблица 9.0-1 Съдържание на алкални и алкалоземни елементи и  фосфор във воден
извлек и общо съдържание на тежки метали и арсен в почвите и отпадъците в 

района на депото, преди започване на експлоатацията на ДИО 

Проба № Норми за населени места 

Показатели Единици Проба 1 
Фон 

Проба 2 
Обслужв. 
площадка 

Проба 3 
0-10- cm
тяло на
депото

Проба 4 
20-50 cm
тяло на
депото

Максим.-
допустима 
концентр. 

Интервенционна 
концентрация 

Съдържание във воден извлек 
рН 7.84 8,40 7,82 6,90
Калций 
(Ca) mg/kg - 225 71 -
Калий (K) mg/kg - 53 40 - 
Магнезий 
(Mg) mg/kg - 84 38 -
Натрий 
(Na) mg/kg - 28 46 -
Фосфор (P) mg/kg - <5 <5 - 
Общо съдържание (в киселинен извлек) 
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Проба № Норми за населени места 

Показатели Единици 
Проба 1 
Фон 

Проба 2 
Обслужв. 
площадка 

Проба 3 
0-10- cm
тяло на
депото

Проба 4 
20-50 cm
тяло на
депото

Максим.-
допустима 
концентр. 

Интервенционна 
концентрация 

Арсен (As) mg/kg 39 25 29 19 25 50 
Кадмий 
(Cd) mg/kg <0,4 1,9 <0,4 <0,4 8 12
Кобалт 
(Co) mg/kg 19,3 11,7 19,5 15,9
Хром (Cr) mg/kg 28,3 115,9 27,6 39,5 200 550 
Мед (Cu) mg/kg 40,1 84,7 34,2 29,0 300 500 
Желязо 
(Fe) % 4,22 4,72 4,21 4,17
Живак (Hg) mg/kg <1 <1 <1 <1 8 10 
Никел (Ni) mg/kg 21,4 33,3 26,2 25,3 100 300 
Олово (Pb) mg/kg 43,0 131,9 36,9 23,9 200 500 
Цинк (Zn) mg/kg 112,9 515,8 78,5 62,5 400 900 

Данните от анализите на почвите и субстратите са представени в Таблица 9-1. От 
тях се вижда, че алкалните и алкалоземни елементи в почвите от обслужващата площадка 
и от тялото на депото са в минимални количества. Въпреки че калцият не е лесно 
разтворим във вода елемент, в естествените почви на района на Перник той е в 
значително по-високи количества. Фосфорът е още по-малко разтворим във вода елемент. 
Калият, натрият и магнезият влизат в лесно разтворими съединения, поради което чрез 
водния разтвор могат лесно да се инфилтрират в дълбочина на почвите. Тези данни не ни 
дават по-голяма информация, освен тази, че са недостатъчни за алкализиране на кисели 
почви и не са причина в тези количества за засоляване на почвения разтвор. 

Извършените изследвания (2016) за определяне базовото състояние на почвите 
преди стартиране експлоатацията на ДИО определят състоянието на почвената среда 
като незамърсена, с изключение на участъка около пункт ТП100, където се установява 
завишено съдържание на арсен на дълбочина от 0,10m до 0,40m. По-сериозно внимание 
можем да обърнем и на съдържанието на тежки метали. Данните показват, че някои от тях 
са значително по-високи от нормите за земеделски земи (As,Pb, Zn), но по отношение на 
нормите за индустриални площи те не са приемливи. Със съдържание над нормативите 
за тези площи само пробата от обслужващата площадка е със завишени съдържания на 
цинк, а за арсен – пробите от площта извън площадката, от обслужващата площадка и 
тази от повърхността на депото. 

Като се има предвид, че ветровете в района са северни, североизточни и 
северозападни, можем да предположим, че почвите са замърсени от промишлеността на 
града, от самата “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. 

При нормална експлоатация ДИО не замърсява земи и почви с химически 
вещества и не променя категориите и ползването на прилежащите земи, тъй като дейноста 
е затворена на територията на самото депо.  

От направения анализ и оценка на съществуващото състояние на земите и почвите 
на терените, преди започване на експлоатацията на ДИО става ясно, че те имат ниска 
стопанска стойност. Нарушенията върху почвите на депото са предизвикани главно по 
време на строителството и са безвъзвратни. Въпреки това изгражденото депо е 
необходимо и екологично оправдано.  

Отрицателните въздействия върху прилежащите земи на самата територия по 
време на експлоатацията на ДИО не се очаква. За това мерките, които се вземат от 
Оператора, по време на експлоатацията са главно организационни в съответствие 
действащото КР № 536-Н0-И1-А1/2019. 



Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на Депо за индустриални отпадъци 
– гр.Перник

200 

Извършваният мониторинг на почвите на площадката на ДИО по време на 
експлоатация на депото се осъществява съгласно поставените условия в действащото 
КР в четири точки за пробовземае (ТП). 

Таблица 9.0-2 Мониторинг на почви в ДИО 

Мониторингов пункт Географски координати 
ТП 100 (N: 42° 35' 19.68274''; E: 23° 05' 23.19239'') 
ТП 200 (N: 42° 35' 37.52511''; E: 23° 05' 31.66856'') 
ТП 300 (N: 42° 35' 29.72144''; E: 23° 05' 20.02886'') 

ТП 400 (N: 42° 35' 30.07954''; E: 23° 05' 31.70503'') 

В съответствие с Условие 13.2.1. от действащото КР, Операторът има изготвен и 
съгласуван с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на 
КР (Приложение № 23 – План за мониторинг на площадката на ДИО и протоколи от 
изпитване на почви). 

В съответствие с Условие 13.2.2. от действащото КР, по време на експлоатацията 
на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години след извършване 
рекултивацията му, Операторът извършва собствен мониторинг на състоянието на 
почвите на територията на площадката по показателите, посочени в Таблица 13.2.2. от 
КР. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.  

Таблица 9.0-3. Мониторинг на почви в ДИО (Таблица 13.2.2.от КР) 

Показател Честота 
pН Веднъж на десет години 
Калций Веднъж на десет години 
Калий Веднъж на десет години 
Магнезий Веднъж на десет години 
Натрий Веднъж на десет години 
Фосфор Веднъж на десет години 
Арсен Веднъж на три години 
Кадмий Веднъж на десет години 
Кобалт Веднъж на десет години 
Хром Веднъж на десет години 
Мед Веднъж на десет години 
Желязо Веднъж на десет години 
Живак Веднъж на десет години 
Никел Веднъж на десет години 
Олово Веднъж на три години 
Цинк Веднъж на три години 

Документиране и докладване 

В съответствие с Условие 13.4.3. от действащото КР, Операторът документира и 
съхранява на площадката предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и 
подземните води, и да ги предоставя при поискване от компетентните органи. 

В съответствие с Условие 13.4.4. от действащото КР, Операторът докладва като 
част от ГДОС резултатите от собствения мониторинг на почвата на площадката на ДИО. 

Докладвани данни от ГДОС (2020 г.) за проведен мониторинг на почви са показани 
в  Таблица 8. Документите от мониторинга се съхраняват на площадката. 

Таблица 8. Мониторинг на почви на площадакта на ДИО при стартиране 
експлоатацията на депото (2017 г.) 
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Карта за оценка на съответствието на контролираните показатели от собствен мониторинг на почви съгласно 
Условие 13.2.2, Таблица 13.2.2 от КР 

Дата 

Документ 
от 
измерване 
на 
показатели 
от 
мониторинг 
на почви 

Показатели 
за 
мониторинг 
на почви по  
Таблица 
13.2.2. от КР 

Максимално допустими 
концентрации по Доклад 
за базово състояние на 
почви и подземни води 

Измерени параметри 
Оценка на 
съответствието  
(да / не) 

0-10см 10-40см 0-10см 10-40см 0-10см
10-
40см 

ТП 100 (N: 42° 35' 19.68274''; E: 23° 05' 23.19239'') 

09.11.2017 

Протокол от 
изпитване 
№ 6175 / 
09.11.2017 

рН 6.46 ± 0.57 6.93 ± 0.61 7.28 ± 0.20 6.43 ± 0.20 не Да 

Калций 7880 ± 690 8636 ± 760 7216 ± 289 5307 ± 212 да Да 

Калий 1567 ± 230 2282 ± 330 4076 ± 163 4107 ± 164 не Не 

Магнезий 7212 ± 390 5936 ± 320 6204 ± 248 6660 ± 266 да Не 

Натрий 476 ± 56 555 ± 66 371 ± 18 349 ± 17 да Да 

Фосфор 402 ± 35 503 ± 44 280 ± 14 212 ± 11 да Да 

Арсен 30.98 ± 5.00 44.04 ± 7.10 26.0 ± 2.6 18.8 ± 1.9 да Да 

Кадмийй 2.14 ± 0.09 2.55 ± 0.11 0.82 ± 0.08 0.62 ± 0.06 да Да 

Кобалт 17.54 ± 2.00 14.35 ± 1.60 20.4 ± 2.0 21.2 ± 2.1 не Не 

Хром 34.81 ± 2.80 36.64 ± 2.90 58 ± 3 49.5 ± 5.0 не Не 

Мед 53.83 ± 2.10 60.12 ± 2.40 54 ± 3 54 ± 3 не Да 

Желязо 36928 ±3300 40443 ±3600 45542 ±1822 45166 ±1807 не Не 

Живак ˂0.5* ˂0.5* ˂0.10 ˂0.10 да Да 

Никел 10.45 ± 0,56 8.78 ± 0.47 25.2 ± 2.5 25.5 ± 2.6 не Не 

Олово 25.05 ± 0.68 31.93 ± 0.87 48.6 ± 4.9 42.5 ± 4.3 не Не 

Цинк 69.42 ± 1.8 88.44 ± 2.3 91 ± 5 75 ± 4 не Не 

ТП 200 (N: 42° 35' 37.52511''; E: 23° 05' 31.66856'')  

09.11.2017 

Протокол от 
изпитване 
№ 6175 / 
09.11.2017 

рН 6.78 ± 0.59 6.59 ± 0.58 8.24 ± 0.20 8.18 ± 0.20 не Не 

Калций 6292 ± 550 7568 ± 670 10653 ± 426 12663 ± 506 не Не 

Калий 2699 ± 390 2887 ± 420 4284 ± 171 3798 ± 152 не Не 

Магнезий 5726 ± 610 6225 ± 340 8329 ± 333 8140 ± 326 не Не 

Натрий 639 ± 76 663 ± 79 404 ± 20 414 ± 21 да Да 

Фосфор 475 ± 41 505 ± 44 316 ± 16 323 ± 16 да да 

Арсен 18.39 ± 3.00 34.37 ± 5.60 42.7 ± 4.3 46.2 ± 4.6 не не 

Кадмийй 1.81 ± 0.08 2.27 ± 0.09 1.0 ± 0.1 0.93 ± 0.09 да да 

Кобалт 15.33 ± 1.70 17.77 ± 2.00 19.8 ± 2.0 21.8 ± 2.2 не не 

Хром 43.28 ± 3.40 49.02 ± 3.90 56 ± 3 51 ± 3 не не 

Мед 44.09 ± 1.70 46.54 ± 1.80 61 ± 3 60 ± 3 не не 

Желязо 35124 ± 3100 39644 ± 3600 52355 ± 2094 50876 ± 2035 не не 

Живак ˂0.5* ˂0.5* ˂0.10 ˂0.10 да да 

Никел 17.35 ± 0.93 18.81 ± 1.00 32.7 ± 3.3 34.2 ± 3.4 не не 
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Олово 20.35 ± 0.55 30.91 ± 0.84 79 ± 4 78 ± 4 не не 

Цинк 59.61 ± 1.6 72.86 ± 1.9 149 ± 7 132 ± 7 не не 

ТП 300 (N: 42° 35' 29.72144''; E: 23° 05' 20.02886'')  

09.11.2017 

Протокол от 
изпитване 
№ 6175 / 
09.11.2017 

рН 6.7 ± 0.59 5.87 ± 0.51 7.78 ± 0.20 7.24 ± 0.20 не не 

Калций 5839 ± 510 5028 ± 440 7563 ± 302 6248 ± 250 не не 

Калий 2762 ± 400 3198 ± 460 3798 ± 152 4518 ± 226 не не 

Магнезий 5275 ± 290 6322 ± 340 3631 ± 145 6204 ± 248 да да 

Натрий 587 ± 70 674 ± 80 290 ± 14 335 ± 17 да да 

Фосфор 443 ± 38 334 ± 29 307 ± 15 297 ± 15 да да 

Арсен 22.98 ± 3.70 8.03 ± 1.30 26.9 ± 2.7 31.6 ± 3.2 не не 

Кадмийй 2.12 ± 0.09 1.66 ± 0.07 0.52 ± 0.05 0.72 ± 0.07 да да 

Кобалт 15.78 ± 1.80 15.84 ± 1.80 19.0 ± 1.9 21.8 ± 2.2 не не 

Хром 47.20 ± 3.80 49.67 ± 3.90 69 ± 3 51 ± 3 не не 

Мед 46.61 ± 1.80 44.59 ± 1.80 49.6 ± 5.0 48.2 ± 4.8 не не 

Желязо 38903 ± 3500 36658 ± 3300 41913 ± 1676 45075 ± 1803 не не 

Живак ˂0.5* ˂0.5* ˂0.10 ˂0.10 да да 

Никел 12.40 ± 0.66 14.07 ± 0.75 29.8 ± 3.0 33.7 ± 3.4 не не 

Олово 24.32 ± 0.66 14.53 ± 0.40 46.1 ± 4.6 48.6 ± 4.9 не не 

Цинк 72.31 ± 1.90 57.29 ± 1.5 75 ± 4 75 ± 4 не не 

ТП 400 (N: 42° 35' 30.07954''; E: 23° 05' 31.70503'')   

09.11.2017 

Протокол от 
изпитване 
№ 6175 / 
09.11.2017 

рН 7.45 ± 0.65 7.84 ± 0.69 7.71 ± 0.20 7.73 ± 0.20 не да 

Калций 10666 ± 950 16084 ± 1400 24763 ± 991 14164 ± 566 не да 

Калий 2982 ± 430 3150 ± 450 2689 ± 108 3027 ± 121 да да 

Магнезий 7582 ± 410 7244 ± 400 19976 ± 799 12037 ± 481 не не 

Натрий 691 ± 82 786 ± 93 234 ± 12 232 ± 12 да да 

Фосфор 437 ± 38 445 ± 39 191 ± 10 212 ± 11 да да 

Арсен 36.85 ± 6.00 27.88 ± 4.50 13.6 ± 1.4 21.3 ± 2.1 да да 

Кадмийй 2.36 ± 0.10 2.04 ± 0.09 0.82 ± 0.08 0.93 ± 0.09 да да 

Кобалт 16.68 ± 1.90 16.27 ± 1.80 12.1 ± 1.2 15.2 ± 1.5 да да 

Хром 52.40 ± 4.10 51.40 ± 4.00 38.6 ± 3.9 48.6 ± 4.9 да да 

Мед 53.08 ± 2.10 46.60 ± 1.80 53 ± 3 52 ± 3 да не 

Желязо 41591 ± 3700 38888 ± 3500 38857 ± 1554 35722 ± 1429 да да 

Живак ˂0.5* ˂0.5* ˂0.10 0.10 ± 0.02 да да 

Никел 16.23 ± 0.87 18.47 ± 0.99 17.8 ± 1.8 18.8 ± 1.9 не не 

Олово 50.33 ± 1.87 25.62 ± 0.70 27.8 ± 2.8 35.5 ± 3.6 да не 

Цинк 122.6 ± 3.2 79.40 ± 2 63 ± 3 66 ± 3 да да 

Забележка: Измерените показатели на почвите съгласно посочените протоколи, които 
не отговарят на Доклада за базово състояние на почви и подземни води, са в нормите за 
максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за тежки метали и 
металоиди в почвите на населени места, паркове, спортни площадки и 
индустриални/производствени терени (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва 
при екстракция с aqua regiа) по Таблица 3 от Наредба №3 от 1. Август 2008 за нормите за 
допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, обн. в ДВ, бр. 71/12.8.2008г. 
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Таблица 8.1. – ГДОС 2020 (Карта за оценка на съответствието на контролираните 
показатели от собствен мониторинг на почви съгласно Условие 13.2.2, Таблица 13.2.2 от 
КР) 

Документ 
от 

мониторинг 
на почви П

о
ка
за
те
л

 
за
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о
н
и
то
р
и
н
г 
н
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п
о
ч
в
и

 
п
о

  
 

Т
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ц
а 

13
.2

.2
. 
о
т 
К
Р

 

Максимално допустими 
концентрации по 
Доклад за базово 

състояние на почви и 
подземни води 

МДК по  
Наредба 3 
от 1.8.2008 
за нормите 
на доп. 

съдържание 
на вредни 
вещества в 
почвите 

Измерени параметри 

съ
о
тв
ет
ст
в
и
ет
о

   
   

   
   

(д
а 

/ 
н
е)

 

Забележка 
(*) 

Ч
ес
т
от

а 
на

 м
он

ит
ор

ин
г 

(В
ед

нъ
ж

 н
а 

– 
бр

. г
од

) 

С
ъ
от

ве
т
ст

ви
е 

0-10см 10-40см 0-10см 10-40см

ТП 100 (N: 42° 35' 19.68274''; E: 23° 05' 23.19239'') 

Протокол от 
изпитване 
№ 1061-
1/1061-2/ 

15.12.2020 

Арсен 30.98 ± 5.00 44.04 ± 7.10 40 31.66 ± 3.58 30.61 ± 3.52 да  3 г. Да 

Олово 25.05 ± 0.68 31.93 ± 0.87 500 44.84 ± 5 41.56 ± 4.54 не/да 

завишени 
стойности 
само 
съгласно 
Базовия 
доклад 

3 г. Да 

Цинк 69.42 ± 1.8 88.44 ± 2.3 600 92.44 ± 8.30 63.66 ± 3.25 не/да 

завишени 
стойности 
само 
съгласно 
Базовия 
доклад 

3 г. Да 

ТП 200 (N: 42° 35' 37.52511''; E: 23° 05' 31.66856'')  

Протокол от 
изпитване 
№ 1061-3 
/1061-4/ 

15.12.2020 

Арсен 18.39 ± 3.00 34.37 ± 5.60 40 44.19 ± 5.15 46.33 ± 5.05 не 

завишени 
стойности 
съгласно 
Базовия 
доклад и 
Наредба 3 

3 г. Да 

Олово 20.35 ± 0.55 30.91 ± 0.84 500 81.05± 7.95 82.30 ± 8.85 не/да 

завишени 
стойности 
само 
съгласно 
Базовия 
доклад 

3 г. Да 

Цинк 59.61 ± 1.6 72.86 ± 1.9 600 151.1 ± 7.9 149.5 ± 7.16 не/да 

завишени 
стойности 
само 
съгласно 
Базовия 
доклад 

3 г. Да 

ТП 300 (N: 42° 35' 29.72144''; E: 23° 05' 20.02886'')  

Протокол от 
изпитване 
№ 1061-5 
/1061-6/ 

15.12.2020 

Арсен 22.98 ± 3.70 8.03 ± 1.30 40 24.58 ± 3.10 18.06 ± 2.08 не/да 

завишени 
стойности 
само 
съгласно 
Базовия 
доклад 

3 г. Да 

Олово 24.32 ± 0.66 14.53 ± 0.40 500 34.32 ± 4.15 26.72 ± 3.08 не/да 

завишени 
стойности 
само 
съгласно 
Базовия 
доклад 

3 г. Да 

Цинк 72.31 ± 1.90 57.29 ± 1.5 600 57.72 ± 2.56 47.15 ± 5.06 не/да 

завишени 
стойности 
само 
съгласно 
Базовия 
доклад 

3 г. Да 
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Максимално допустими 
концентрации по 
Доклад за базово 

състояние на почви и 
подземни води 

МДК по  
Наредба 3 
от 1.8.2008 
за нормите 
на доп. 

съдържание 
на вредни 
вещества в 
почвите 

Измерени параметри 

съ
о
тв
ет
ст
в
и
ет
о
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Забележка 
(*) 

Ч
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ж
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а 

– 
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. г
од

) 

С
ъ
от

ве
т
ст

ви
е 

0-10см 10-40см 0-10см 10-40см

ТП 400 (N: 42° 35' 30.07954''; E: 23° 05' 31.70503'')   

Протокол от 
изпитване 
№ 1061-
7/1061-8/ 

10.09.2020 

Арсен 36.85 ± 6.00 27.88 ± 4.50 40 35.24 ± 3.74 28.92 ± 3.52 не 

завишени 
стойности 
съгласно 
Базовия 
доклад и 
Наредба 3 

3 г. Да 

Олово 50.33 ± 1.87 25.62 ± 0.70 500 51.12 ± 4.83 38.12 ± 3.94 не/да 

завишени 
стойности 
само 
съгласно 
Базовия 
доклад 

3 г. Да 

Цинк 122.6 ± 3.2 79.40 ± 2 600 126.7 ± 6.6 81.40 ± 4.60 не/да 

завишени 
стойности 
само 
съгласно 
Базовия 
доклад 

3 г. Да 

Забележка: Измерените показатели на почвите съгласно посочените протоколи, които не отговарят на Доклада за 
базово състояние на почви и подземни води, са в нормите за максимално допустими концентрации и интервенционни 
концентрации за тежки метали и металоиди в почвите на неселени места, паркове, спортни площадки и 
индустриални/производствени терени (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regiа) 
по Таблица 3 от Наредба №3 от 1. Август 2008 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, обн. в 
ДВ, бр. 71/12.8.2008г. 

9.1. Опазване на подземните води 

9.1.1. Наличие на площадката на дейности и вещества, имащи отношение към 
изискванията за проучване, ползване и опазване на подземните води, в т.ч.: 

Няма данни за наличие на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или 
на минерална вода и на санитарно охранителни зони в района на площадката на депото.  

9.1.1.1. Пряко и непряко отвеждане в подземните води 

Преди стартиране на дейността на ДИО няма данни за преки емисии на вредни или 
опасни вещества или отвеждане, инжектиране и реинжектиране в подземните води. При 
експлоатация от площадката на ДИО не се извършва и няма пряко заустване на отпадъчни 
води в подземни води.   

9.1.1.2. Дейности, които могат да доведат до непряко отвеждане 

Преди стартиране на дейността на ДИО няма данни за непреки емисии на вредни 
или опасни вещества от площадката в подземните води. При експлоатация от площадката 
на ДИО не се извършват дейности, които да доведат непряко заустване на отпадъчни води 
в подземни води. На площадката се прилагат мерки за опазване на почвата и подземните 
води от замърсяване по време на експлоатация на ДИО. Същите са нормирани в 
действащото КР № 536-Н0-И1-А1/2019 и описани в началото на т.9. 

9.1.2. Характеристика на подземните води по данни от: 

9.1.2.1. Извършено хидрогеоложко проучване включително сравнение със 
стандартите за качество и/или праговите стойности за подземните води; 

Преди започване на строителството (2012) и експлоатацията на депото са 
извършени инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания. Характеристика и оценка 
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текущото качество на подземните води в района и на на площадката на ДИО преди 
започване дейността на ДИО са представени в Приложение № 33 - Хидроложки доклад 
на района и площадката на ДИО и Приложение №34 - Доклад за базово състояние на 
почвите и подземните води на площадката на депото преди пускането му в експлоатация,  
направен в съответствие с разпоредбите на чл. 122, ал. 2, т. 11 и 12 от ЗООС и т. 9 от 
раздел ІІ на Приложение 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни и във връзка с утвърждаване на план за мониторинг на подземни води по 
Условие 13 от КР. 

Хидрогеоложка характеристика на района 

Разглежданият район се характеризира с еднообразен геоложки строеж и прости 
хидрогеоложки условия. В приповърхностната част на разреза е установена кватернерна 
покривка от делувиални прахови глини и алувиални чакъли с глинесто-песъчлив 
запълнител. Общата дебелина на тези материали варира най-често в диапазона от 1-2 до 
6-7 m. Под кватернера, а в някои участъци и на земната повърхност, геоложкият разрез е
представен от плътни, много слабо проницаеми палеогенски глини. Дебелината на
палеогенския глинест комплекс е над 150-200 m.

В района се ситуира водно тяло BG4G 00000Pg038 „Порови  води в палеогенски 
седиментен комплекс“,  чиято характеристика е следната: площ 1147 кв, Дълбочина на 
залягане на водовместващите скали е 150 m, като те са представени от туфи, туфо-
пясъчници песъчливо-глинести прослойки. Основното подхранване е от атмосферни 
валежи, а водоносният хоризонт е от безнапорен тип. Не е доказана хидродинамична 
връзка с повърхностните води или ако има такава, то тя е силно затруднена. Тялото се 
характеризира със средна проводимост – 50 m/d. И коефициент на филтрация – 3 m/d. 

Доминиращото присъствие на глинести разновидности предлага съвсем 
ограничени условия за акумулиране и движение на подземни води в обхвата на 
площадката и прилежащите й територии. Формираният в кватернерната покривка 
подземен поток е безнапорен и има подчертан сезонен (временен) характер. Подхранва 
се от инфилтрация на атмосферни валежи, от скатови води и от непостоянния 
повърхностен отток в дерето. В палеогенския глинест комплекс са акумулирани съвсем 
ограничени количества подземни води. Тези води са напорни и с относително по-бавен 
водообмен.   

Естествените ресурси на подземни води в района на площадките са съвсем 
незначителни и без практическо значение. Модулът на подземен отток е много нисък - под 
0.1 (l/s)/кm2. В разглежданата територия няма изградени кладенци или други съоръжения 
за питейно-битово водоснабдяване от подземни води. 

Хидрогеоложки проучвания на площадката на ДИО 

Проведеното инженерно геоложко и хидрогеоложко проучване дава обобщена 
характеристика за площадката на депото, следвайки резултатите от проведените 
геотехнически дейности.  

В резултат от проведените хидрогеоложки проучвания през 2011 г. е установено, 
че нивото на подземните води варира от 5,0 – 6,0m във високите части на депото 
/склоновете/ до 1,0 – 2,0m в ниските части /талвега/. Въз основа на регистрираните в 
проучвателните моторни сондажи (МС) водни нива е съставена хидродинамична карта, 
илюстрираща структурата на филтрационното поле в района (фиг. 9.1.2.1.). Посоката  на 
подземния поток е: север-североизток – към р. Струма. Средният хидравличен градиент е 
твърде висок – подземните води са на дълбочина от 1-2 до 5-6. Посоката  на подземния 
поток е: север-североизток – към р. Струма. Средният хидравличен градиент е твърде 
висок около 0.045 и повече. В локален план структурата на филтрационното течение е 
деформирана (фиг. 9.1.2.1.), в резултат на частичното дрениране на подземните води по 
посока на меридионално преминаващото през площадката дере. Важно е да се отбележи, 
че посоката на потока е субмеридионална - от високите скатове към оста на дерето, а 
хидравличните градиенти са много високи - около 0.1.  
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Фигура 9.1.2.1. Структура на филтрационното поле в района на площадката 
за ДИО 

За определяне базовия химически състав на подземните води преди започване на 
експлoатацията на площадката на ДИО, в съответствие със Стандарта за качество 
съгласно Наредба №1/2007 г за проучване, ползвуване и опазване на подземните води 
изменена и допълнена в ДВ бр. 2/08.01.2010 са взети и изследвани водни проби. Пробите 
са изследвани в Лабораторията за екология и технически изпитвания „АКВАТЕРАТЕСТ“ 
при ИССЕ ООД, гр. София. Получените резултати са описани в протоколи от изпитване 
№№ 819-1, 819-2, 819-3 и 819-4/04.01.2017г (обощени в Таблица 9-1.2.1). 

Таблица 9-1.2.1 Мониторинг на подземни води на площадкта  на ДИО преди 
стартиране експлоатацията на депото (2017 г.) 

Показатели 
Стандарт 

за 
качество 

МК1 Проба 
819-1

МК2 Проба 
819-2

мкз Проба 
819-3

МК4 Проба 
819-4

pH 6,5-9,5 7,32 7,16 7,67 7,18 
Обща твърдост, 
mg/eqv/dm3 

12 7,43 11,58 2,36 16,08 

Електропроводимост, ц S 
/cm 

2000 981 1269 1185 1343 

Окисляемост 
Пергаментна, mgO2/dm3 

5,0 0,84 0,91 1,06 0,99 

Флуориди, mg/dm3 5,0 0,51 0,13 0,37 0,94 
Хром, mg/dm3 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Манган, mg/dm3 0,05 0,387 0,026 0,013 0,129 
Хлориди, mg/dm3 250 8,58 62,96 47,13 23,07 
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Показатели 
Стандарт 

за 
качество 

МК1 Проба 
819-1

МК2 Проба 
819-2

мкз Проба 
819-3

МК4 Проба 
819-4

Никел, mg/dm3 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Мед, mg/dm3 2,0 <0,005 0,016 <0,005 <0,005 
Цинк, mg/dm3 5,0 <0,005 0,036 0,017 0,039 
Кадмий, mg/dm3 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Олово, mg/dm3 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Живак, mg/dm3 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Нитрати, mg/dm3 50 0,29 1,51 6,41 2,32 
Нитрити, mg/dm3 0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Фосфати, mg/dm3 0,50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Сулфати, mg/dm3 250 199,60 231,94 29,97 658,24 
Цианиди, mg/dm3 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Амониеви йони, mg/dm3 0,05 0,42 <0,05 <0,05 0,28 
Арсен, mg/dm3 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Нефтопродукти,mg/dm3 0,05 0,06 0,16 0,13 0,12 

Изводи: 

От извършените изследвания на подземните води на площадката на ДИО, във 
връзка с определяне на базовото им състояние, могат да се направят следните изводи: 

- За следене състоянието на подземите води на територията на Депото са
изградени четири мониторингови кладенци (пиезометри). При извършените изследвания 
на водните проби преди започване на експлоатацията на ДИО показват повишено 
съдържание на нефтопродукти във всички мониторингови кладенци, а в МК4 - повишена 
концентрация на манган и сулфати и висока обща твърдост. В МК1 е констатирано 
повишено съдържание на манган, което е свързано с качествата на естествения фон на 
подземните води. 

Съгласно първоначалното становище на Басейнова дирекция за управление на 
водите „Западнобеломорски район“ – Благоевград - Изх.№ П-01-6/29.05.2012 г. 
„инвестиционно предложение „Изграждане на депо за индустриални отпадъци в 
индустриалната зона на гр. Перник“ е допустимо с ПУРБ на ЗБР 2010-2015 г. при спазване 
на разпоредбите на Закона за водите“. 

Извършените проучвания изясняват детайлно геоложкия строеж и водното ниво на 
подземните води на определената бъдеща площадка за индустриални отпадъци, като са 
дадени всички геотехнически показатели за фундиране на инженерните съоръжения и 
препоръки при проектиране на депото. Инженерногеоложките и хидроложки условия на 
площадката са определени като благоприятни за изграждане на депото. 

9.1.2.2. Извършен мониторинг на подземните води на площадката 

Характеристика и оценка текущото замърсяване на почвите в района и на самото 
място на площадката на ДИО преди започване дейността са представени в Приложение 
№ 33 – Доклад за състояние на почвите в района на ДИО, при разработване на проекта на 
депото и в Приложение № 34 - Доклад за базово състояние на почвите и подземните води 
на площадката на депото преди пускането му в експлоатация,  направен в съответствие с 
разпоредбите на чл. 122, ал. 2, т. 11 и 12 от ЗООС и т. 9 от раздел ІІ на Приложение 1 на 
Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и във връзка с 
утвърждаване на план за мониторинг на подземни води по Условие 13 от КР.  

Мониторинг на подземни води 

Подземните води в района на „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) 
на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД залягат на дълбочина от повърхността 0,00- 9,92m. За 
наблюдението им по време на експлоатация на ДИО са изградени четири мониторингови 
кладенеца (пиезометри) със следните технически данни (Таблица 9.1.2.2-1.): 
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- дълбочина – 20m

- диаметър на експлотационната колона Ø110mm

- конструкция на филтъра - дължина 2m, разположен на 1,0m над дъното.
Оформен е чрез направа на прорези в тръбата, разположени шахматно на разстояние 
0,20m. 

- задтръбното пространство е запълнено с промит едър пясък

- за изолиране и недопускане проникването на повърхностни води е
монтирана метална тръба с диаметър Ø146mm и дължина 1,0m, задтръбно циментирана. 

- за стабилизиране на устието на пиезометъра е изградено бетоново блокче с
размери 0,50m х 0,50m, 

- устието е затворено с метален капак с ключалка и оцветено в контрастен,
спрямо околната среда, цвят. 

Местата на мониторинговите кладенци (пиезометри) са привързани към 
националната мрежа с географски координати в система WGS 84-BL и надморска 
височина, които съответно са: 

Таблица 9.1.2.2-1. Мониторинговите кладенци в ДИО за подземни води 

Мониторингов пункт Кота терен Географски координати 

МК1 745,498 
N 42°35/37,90// 
Е 23°05/31,67// 

МК2 766,429 
N 42°35/29,95//

Е 23°05/31,65// 

МКЗ 767,197 
N 42°35/19,69// 
Е 23°05'23,38" 

МК4 772,626 
N 42°35/29,59// 
Е 23°05/20,07// 

Във връзка с направени указания в точка II.9.-1 „Опазване на почвата и 
подземните води“ в писмо с изх. № КР 1946/09.07.2021 г. на ИАОС представяме 
следната информация: 

- изградените от Инвеститора 22 бр. наблюдателни кладенци
(пиезометри) по контура на депото през периода м. април – м. май 2019 г. не са в 
обхвата на настоящата процедура по уведомяване и промяна на КР и са предмет 
на следващо инвестиционно предложения на Оператора и процедура по 
уведомяване и промяна на КР, свързана с поетапното разширение на ДИО. 
Пиезометрите не попадат в обхвата на плана за мониторинг на подземните 
води съгласно действащото КР. Същите са изградени с цел създаване на воден 
контур около границата на контура на депото и са за следене на елементите на 
хидрогеоложката среда – ниво на подземните води, посока на движение, източник 
на подхранване и дрениране. 

В съответствие с Условие 13.3.2. по време на експлоатацията на депото и след 
неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години след извършване рекултивацията 
му, от действащото КР, Операторът провежда собствен мониторинг на подземните води 
по показателите, посочени в Таблица 13.3.2. от КР. Пробовземането и анализите да се 
извършват от акредитирани лаборатории.  

Таблица 9.1.2.2-2. Мониторинг на подземни води съгласно Таблица 13.3.2. от КР 

Показател Честота на мониторинг 
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№ по 
ред 

По време на 
експлоатация на 
депото 

След закриване на 
депото за срок не по-
кратък от 30 години 

1. Водно ниво Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
2. Активна реакция (рН) Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
3. Електропроводимост  Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
4. Обща твърдост Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
5. Амониев йон Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
6. Перманганатна окисляемост Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
7. Нитрати  Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
8. Нитрити Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
9. Хлориди Веднъж на пет години Веднъж на пет години 

10. Сулфати  Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
11. Нефтопродукти  Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
12. Мед Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
13. Фосфати Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
14. Флуориди Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
15. Цианиди Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
16. Олово Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
17. Живак Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
18. Кадмий Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
19. Цинк Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
20. Никел Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
21. Хром (общ) Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
22. Арсен Веднъж на пет години Веднъж на пет години 
23. Манган Веднъж на пет години Веднъж на пет години 

Документиране и докладване 

В съответствие с Условие 13.4.1. от действащото КР, Операторът документира и 
съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 
13.1.1, Условие 13.1.2. и Условие 13.1.3. от КР и ги предоставя при поискване от 
компетентните органи. 

В съответствие с Условие 13.4.2. от действащото КР, Операторът документира и 
съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почвата и подземни 
води, по Условие 13.2.2. и Условие 13.3.2. от КР и ги предоставя при поискване от 
компетентните органи. 

В съответствие с Условие 13.4.3. от действащото КР, Операторът документира и 
съхранява на площадката предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и 
подземните води, и да ги предоставя при поискване от компетентните органи. 

В съответствие с Условие 13.4.4. от действащото КР, Операторът докладва като 
част от ГДОС резултатите от собствения мониторинг на подземни води, по Условие 13.2.2. 
и Условие 13.3.2. от КР; 

Таблица 9.1.2.2-3. Резултатите от мониторинг на подземни води (ГДОС 2020) 

Карта за оценка на съответствието на контролираните показатели от собствен мониторинг на подземни води 
съгласно Условие 13.3.2, Таблица 13.3.2 от КР 

Дата 

Документ 
от 

измерване 
на 

показатели 

Показатели за мониторинг 
на подземни води по   
Таблица 13.3.2. от КР 

Максимално 
допустими 

концентрации 
съгласно 
Доклад за 

Измерени 
параметри 

Оценка на 
съответств

ието       
(да / не) 

Забел. 
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от 
мониторинг 

на 
подземни 

води 

базово 
състояние на 

почви и 
подземни 

води 

МК 1 (N: 42°35'37,90'' ; Е: 23°05'31,67'') 

2.11.2017 

Протокол от 
изпитване 
№ 6100 / 
02.11.2017 

Водно ниво 0,00 м 0,00 м 

Активна реакция (рН) 7.32 ± 0.05 7.49 ± 0.10 не 

Електропроводимост 981 ± 33 986 ± 30 не 

Обща твърдост 7.43 ± 0.42 7.82 ± 0.39 не 

Амониев йон 0.42 ± 0.04 ˂0.013 да 

Перманганатна окисляемост 0,84 ± 0.09 1.5 ± 0.2 не 

Нитрати 0,29 ± 0.03 1.1 ± 0.1 не 

Нитрити ˂0.05 ˂0.05 да 

Хлориди 8,58 ± 0.33 5.0 ± 0.4 да 

Сулфати 199,60 ± 8.03 234 ± 12 не  (*) 

Нефтопродукти 0.06 ± 0.01 ˂ 20 да 

Мед ˂0.005 0.010 ± 0.001 не 

Фосфати ˂0.10 ˂0.10 да 

Флуориди 0.51 ± 0.06 0.62 ± 0.04 не 

Цианиди ˂0.01 ˂5 не 

Олово ˂0.01 ˂2.0 не 

Живак ˂0.001 ˂0.50 не 

Кадмийй ˂0.005 ˂1.0 не 

Цинк ˂0.005 0.017 ± 0.002 не 

Никел ˂0.01 ˂2.0 не 

Хром (общ) ˂0.005 ˂1.0 не 

Арсен ˂0.01 ˂5.0 не 

Манган 0.387 ± 0.012 29 ± 3 не 

МК 2 (N: 42°35'29,95'' ; Е: 23°05'31,65'') 

2.11.2017 

Протокол от 
изпитване 
№ 6101 / 
02.11.2017 

Водно ниво 9,92 м 10,30 м 

Активна реакция (рН) 7.16 ±0.05 7.34 ±0.10  не 

Електропроводимост 1269 ± 39 1480 ± 44 не 

Обща твърдост 11.58 ± 0.68 10.47 ± 0.52 да 

Амониев йон ˂0.05 ˂0.013 да 

Перманганатна окисляемост 0.91 ± 0.09 1.6 ± 0.2 не 

Нитрати 1.51 ± 0.05 3.2 ± 0.3 не 

Нитрити ˂0.05 ˂0.05 да 
Хлориди 62.96 ± 2.42 67 ± 4 не 
Сулфати 231.94 ± 9.40 278 ± 14 не 
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Нефтопродукти 0.16 ± 0.04 42 ± 4 не 
Мед 0.016 ± 0.002 0.0064 ± 0.0006 да 
Фосфати ˂ 0.10 ˂ 0.10 да 

Флуориди 0.13 ± 0.02 0.31 ± 0.03 не 

Цианиди ˂0.01 ˂5 не 
Олово ˂0.01 ˂2.0 не 
Живак ˂0.001 ˂0.50 не 
Кадмиий ˂0.005 ˂1.0 не 
Цинк 0.036 ± 0.004 0.013 ± 0.001 да 
Никел ˂0.01 ˂2.0 не 
Хром (общ) ˂0.005 ˂1.0 не 
Арсен ˂0.01 ˂5.0 не 
Манган 0.026 ± 0.003 14 ± 1 не 

МК 3 (N: 42°35'19,69'' ; Е: 23°05'23,38'')  

2.11.2017 

Протокол от 
изпитване 
№ 6102 / 
02.11.2017 

Водно ниво 0,00 м 0,00 м 

Активна реакция (рН) 7.67 ±0.05 8.64 ± 0.10 не 
Електропроводимост 1185 ± 36 1142 ± 34 да 
Обща твърдост 2.36 ± 0.12 2.16 ± 0.22 да 
Амониев йон ˂0.05 ˂0.013 да 
Перманганатна окисляемост 1.06 ± 0.07 1.0 ± 0.1 да 
Нитрати 6.41 ± 0.25 4.1 ± 0.4 да 
Нитрити ˂0.05 ˂0.05 да 
Хлориди 47.13 ± 1.63 39.5 ± 1.6 да 
Сулфати 29.97 ± 1.23 33.6 ± 1.7 не 
Нефтопродукти 0.13 ± 0.02 23 ± 2 не 
Мед ˂ 0.005 0.0046 ± 0.0005 да 
Фосфати ˂ 0.10 ˂0.10 да 
Флуориди 0.37 ± 0.04 0.37 ± 0.03 да 
Цианиди ˂0.01 ˂5 не 
Олово ˂0.01 ˂2.0 не 
Живак ˂0.001 ˂0.50 не 
Кадмийй ˂0.005 ˂1.0 не 
Цинк 0.017 ± 0.002 0.0076 ±0.0008 да 
Никел ˂0.01 ˂2.0 не 
Хром (общ) ˂0.005 ˂1.0 не 
Арсен ˂0.01 ˂5.0 не 
Манган 0.013 ± 0.002 2.3 ± 0.2 не 

МК 4 (N: 42°35'29,59'' ; Е: 23°05'20,07'') 

2.11.2017 

Протокол от 
изпитване 
№ 6103 / 
02.11.2017 

Водно ниво 2,65 м 2,70 м 

Активна реакция (рН) 7.18 ±0.05 8.08 ± 0.10 не 
Електропроводимост 1343 ± 40 1283 ± 39 да 
Обща твърдост 16.08 ± 0.96 11.86 ± 0.59 да 
Амониев йон 0.28 ± 0.03 ˂0.013 да 
Перманганатна окисляемост 0.99 ± 0.09 1.3 ± 0.1 не 
Нитрати 2.32 ± 0.09 1.8 ± 0.2 да 
Нитрити ˂0.05 ˂0.05 да 
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Хлориди 23.07 ± 0.84 16.3 ± 0.8 да 
Сулфати 658.24 ± 26.39 473 ± 19  да 
Нефтопродукти 0.12 ± 0.02 ˂20 да 
Мед ˂ 0.005 0.0050 ± 0.0005 да 
Фосфати ˂ 0.10 ˂0.10 да 
Флуориди 0.94 ± 0.09 0.68 ± 0.04 да 
Цианиди ˂0.01 ˂5 не 
Олово ˂0.01 ˂2.0 не 
Живак ˂0.001 ˂0.50 не 
Кадмий ˂0.005 ˂1.0 не 
Цинк 0.039 ± 0.004 0.019 ± 0.002 да 
Никел ˂0.01 ˂2.0 не 
Хром (общ) ˂0.005 ˂1.0 не 
Арсен ˂0.01 ˂5.0 не 
Манган 0.129 ± 0.014 2.5 ± 0.3 не 

 Забележка: Измерените показатели на подземните води съгласно посочените протоколи, които 
не отговарят на Доклада за базово състояние на почви и подземни води, са в нормите за стандарти за 
качество на подземните води съгласно приложение 1 към чл. 10 , ал. 2, т.1 от  Наредба № 1 от 10.10.2007 
г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, изм. и доп. в ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила 
от 23.12.2016. Единствено изключение прави показател Сулфати от пробовземна точка МК 2 и МК 4, 
които надвишават стандартите за качество на подземните води съгласно горепосочената наредба са 
свързани с флуктуйращо антропогенното натоварване на подземните води в района ДИО от 
промишлеността на гр. Перник, което се отчита и в Доклада за базово състояние на площадката преди 
стартиране експлоатацията на ДИО. 

9.1.3. План за собствен мониторинг на подземните води. 

В съответствие с Условие 13.3.1. от действащото КР, Операторът има изготвен и 
съгласуван с БД и ИАОС план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията 
на настоящото разрешително. (предстaвен в Приложение № 23 - План за собствен 
мониторинг на води – подземни, повърхностни и отпадъчни води). 

За площадката на ДИО няма данни за замърсявания на почвите и/или подземните 
води, от минали или настоящи, включително и признати по съответния ред щети от стари 
замърсявания.  

10. Преходни режими на работа на инсталациите, за които се подава
заявление (пускане, спиране, внезапни спирания и др.)

Като преходни режими на работата на Депо за индустриални отпадъци (ДИО) може 
да се посочат следните: 

 Приключване на депонирането – след запълване на обема на
експлоатираната клетка се предвиждат дейности по демонтаж на
съоражения, вертикална планировка и повърхностно запечатване;

 Спиране на електрозахранването в обекта;

 Неблагоприятни климатични условия при извършване на дейността
депониране (силен/ураганен вятър ведно с високи температури);

 Напълване на ретензионния басейн.

Описание на мерки, планирани от оператора за предотвратяване / контрол и 
ограничаване на тези нестабилни или преходни състояния на инсталациите 



Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на Депо за индустриални отпадъци 
– гр.Перник

213 

В съответствие с Условие 15.1. от действащото КР, Операторът 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.

В съответствие с Условие 15.2. от действащото КР, Операторът прилага
технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на 
инсталацията по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи 
оптималното протичане на производствените процеси. 

В съответствие с Условие 15.3. от действащото КР, Операторът прилага 
инструкции за документиране на действията по Условие 15.2 от КР, включващи 
продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2. 
Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от 
контролния орган. 

В съответствие с Условие 15.4. от действащото КР, Операторът прилага план за 
мониторинг при анормални режими на Инсталацията по Условие 2, който включва като 
минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии 
и начините за тяхното измерване и контролиране – Приложение № 23. 

През 2020 г. при управление на производствените процеси в Клетка 1 на „ДИО 
ПЕРНИК“ ЕООД не са възниквали анормални режими на работа и в тази връзка не са 
предприети мерки за предотвратяване и съответно привеждане в преходни или анормални 
режими на работа на депото. 

В съответствие с Условие 15.5. от действащото КР резултати от мониторинга по 
Условие 15.4 от КР се представят като част от ГДОС. 

Прекратяване на работата на инсталацията или на части от нея 

В съответствие с Условие 16.1. от действащото КР, в случай на взето от Оператора 
решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2. на КР, 
или на части от тях, Операторът ще уведоми незабавно РИОСВ. 

В съответствие с Условие 16.2. от действащото КР, преди прекратяване на 
дейността на инсталациите или части от тях, Операторът ще представи в РИОСВ 
подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на 
плана  включва като минимум: 

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по
околна среда вещества/материали;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на
тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали,
контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на
складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение
на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката
почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

В съответствие с Условие 16.2.1. от действащото КР, в случай, че изпълнението на
Плана за закриване дейността на инсталациите или части от тях налага промяна в 
условията на комплексното разрешително, ще се предприемат необходимите действия за 
разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана по Условие 16.2. от КР. 
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В съответствие с Условие 16.3. от действащото КР, при временно прекратяване на 
дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, Операторът 
ще изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите 
на площадката или част от тях. Планът включва като минимум: 

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с
вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за
съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите
средства.

В съответствие с Условие 16.4. от действащото КР, Планът за временно 
прекратяване ще бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на 
инсталациите по Условие 2. 

В съответствие с Условие 16.5. от действащото КР, изпълнението на мерките по 
плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 от КР ще се докладва, като част от съответния 
ГДОС.  

В съответствие с Условие 16.6. от действащото КР, в случай, че се закриват всички 
инсталации и дейности по Приложение № 4 към ЗООС, Операторът ще: 

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води
с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталациите
по Условие 2 през целия период на експлоатация;

- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата
и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладите за базовото
състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на
почвата и на подземните води;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране,
ограничаване или намаляване на опасните вещества, така че предвид
характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не
представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените
в доклада за базово състояние нива на замърсяване представляват такъв риск;

- извършва действия по предходната подточка дори когато от него не се изисква
да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска
съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за
определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската
комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;

- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за
привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й
бъдещо състояние.

11. Аварийни планове

На територията на площадката не се използват или съхраняват опасни вещества 
или препарати, равни или надвишаващи количествата по Приложение 3, Глава VII на 
ЗООС. 

При работата на инсталацията не се използват и отделят химични вещества, 
съгласно Приложение № 1 към чл. 3 на Наредба за реда и начина за класифициране, 
опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и 
продукти (ДВ, бр.5/2003 г., в сила от 01.01.2004 г.). 

Инсталацията не се класифицира като опасна по смисъла на чл. 103 от ЗООС.  
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Готовността за реагиране при аварии и непосредствена заплаха за екологични 
щети на площадката на ДИО, гр. Перник, се основава на изискванията по Условие 14. от 
КР. 

В съответствие с Условие 14.1. от КР, при експлоатацията на ДИО Операторът  
прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и 
технически промени в работата на депото. 

Във връзка с прилагане на мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране 
на последствията при аварии по Условие 14.2. от КР, на площадката на ДИО има 
разработен и приет Авариен план за действие при бедствия, аварии и катастрофи. 

В „План за действие при възникване на бедствия, аварии и катастрофи” са посочени 
мерките, които ще се предприемат при настъпване на аварийно или бедствено събитие. 
Предвидени са мерки и начини за известяване на персонала и отговорните лица, както и 
действия за използване на лични предпазни средства (ЛПС). Предвидени са и са 
набелязани мероприятия за евакуация от засегнатите места, ограничаване на 
въздействията върху здравето на персонала и оповестяване на съответните отговорни 
служби.  

Посочени са имената на отговорните лица, както и техните актуални телефонни 
номера. Дадени са контактите и начините за свръзка с различните отговорни инстанции на 
ниво община и област. Планът за действия при БАК е съгласуван и утвърден от 
Гражданска защита Община Перник.  

В съответствие с Условие 14.3. от действащото КР, Операторът води 
документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:  

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на
последствията от нея. 

Документацията да се съхранява на площадкта и представя при поискване от 
компетентния орган. 

През 2020 г. не са възникнали аварийни ситуации в дейността на „ДИО ПЕРНИК“ 
ЕООД свързани с въздействие върху околната среда -  Таблица 9.  

В съответствие с Условие 14.4. от действащото КР, Операторът незабавно 
уведомява РИОСВ и води документация за следните случаи: 

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в
разрешителното;

- непланирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или
е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира
незабавно.

12. Декларация за достоверност на данните

Приложение II -  (Приложение № 2 - Декларация за достоверност на данните)  
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СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 

Приложение I ТАБЛИЦИ 
Приложение II Списък на приложените документи към Заявление за 

издаване на комлексно разрешително на „ДИО ПЕРНИК“ 
ЕООД, за Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) 




