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Таблица 4.1.1 Употреба на свежа вода 

Наименование на инсталацията/процеса Норма за ефективност 
в m3/единица продукт 

Общо годишно количество вода за 
производствени нужди на площадката (вкл. за 
допълване на оборотни цикли и охлаждане) 

Депо за индустриални отпадъци 0,04 m3/t депониран 
отпадък 1600 m3/год. 

 
Таблица 4.2.1 Употреба на енергия 
Наименование на инсталацията/процеса Норма за ефективност в MWh или 

KWh/единица продукт 
Общо годишно количество за 
производствени нужди на 

площадката 
Депо за индустриални отпадъци електроенергия топлоенергия електроенергия топлоенергия 

0,01 MWh/t 
депониран отпадък Не се използва 533 MWh/год. Не се използва 

 
 
Таблица 4.3.1 Употреба и съхранение на основни суровини без опасни свойства (за всяка инсталация) 

Суровина Норма за ефективност в 
тона/единица продукт 

Агрегатно състояние Начин на съхранение 

Инсталация – Депо за индустриални отпадъци 
Земни маси 0,1 t/t депониран отпадък твърдо На отделна площадка в границите 

на Депо за индустриални отпадъци 
 
 
Таблица 4.3.2 Употреба и съхранение на спомагателни материали без опасни свойства (за всяка инсталация) 
Спомагателен материал Функция в 

производствения 
процес 

Норма за ефективност в 
тона/единица продукт 

Агрегатно 
състояние 

Начин на 
съхранение 

Инсталация – Депо за индустриални отпадъци 
Няма употреба и съхранение на спомагателни 
материали без опасни свойства 
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Таблица 4.3.3 Употреба на ОХВ и горива 

Вещество, смес Функция в 
производствения 

процес 

Норма за ефективност 
в тона/единица 

продукт* 

Категории на 
опасност 

Рискови фрази и 
препоръки за безопасна 

употреба 
Инсталация – Депо за индустриални отпадъци 

Дизелово гориво Гориво за 
промишлена и 

транспортна техника 

0,007 t/t депониран 
отпадък 

Xn; Xi; N R:40, S: (2-) 36/37 

Сярна киселина (H2SO4) 
37-39%  

При експлоатацията 
на ЛПСОВ 

0,0031 t/t депониран 
отпадък 

- C; R35 

Алкална почистваща смес 
Калиев хидрооксид (сравни 
с калиева основа) (5-10 %) 

Тетранатриев 
етилендиаминтетраацетат 

(1-5 %) 
Натриев хидрооксид (1-5 %) 

Кокосалкиламин, 
етоксилиран (< 1 %)  

При експлоатацията 
на ЛПСОВ 

9,67 * 10-5 t/t депониран 
отпадък 

Xn, Xi, N C; R22-35; R22-36; R35; R22-
36-51-53 

Киселинна почистваща 
смес 

Нитрилотриметиленетрис 
(5-10 %)  

При експлоатацията 
на ЛПСОВ 

9 * 10-5 t/t депониран 
отпадък 

- C; R35 

Антискалант  
Азотна киселина (20-40 %) 
Фосфорна киселина (20-40 

%)  

При експлоатацията 
на ЛПСОВ 

1,32 * 10-5 t/t депониран 
отпадък 

- O; C; R8-35; R34 

*Попълва се само за инсталациите и дейностите по приложение № 4 на ЗООС 
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Таблица 4.3.4 Съхранение на ОХВ (независимо дали суровини, спомагателни материали, горива, междинни продукти, 
продукти или др.) 

Вещество, смес Максимално количество на съхраняваното 
вещество/смес на производствената площадка 

Инсталация – Депо за индустриални отпадъци 
Дизелово гориво – не се съхранява на площадката Неприложимо 

Сярна киселина (H2SO4; 37%-39%)  На съхраняване 1 m³/y 
Алкална почистваща смес 

Калиев хидрооксид (сравни с калиева основа) (5-10 %) 
Тетранатриев етилендиаминтетраацетат (1-5 %) 

Натриев хидрооксид (1-5 %) 
Кокосалкиламин, етоксилиран (< 1 %)  

На съхраняване 3х25 L /y (пластмасови туби) 
 

Киселинна почистваща смес 
Нитрилотриметиленетрис (5-10 %)  

На съхраняване 3х25 L /y (пластмасови туби) 
 
 
 

Антискалант  
Азотна киселина (20-40 %) 

Фосфорна киселина (20-40 %)  

На съхраняване 3х25 L /y (пластмасови туби) 

 
 
Таблица 5.1 Емисии в атмосферния въздух – източници на емисии и вид на пречиствателните съоръжения 

ИУ № Инсталации, съоръжения, дейности или процеси, 
източници на отпадъчни газове през съответното 

устройство 

Вид на пречиствателното съоръжение 

   
   
   

*Таблицата се попълва за всички ИУ на площадката, независимо от наличието на пречиствателни съоръжения 
Забележка: Таблицата не е попълнена, тъй като не се отнася за дейността, за която се кандидатства в настоящото заявление. 
На площадката няма ИУ и пречиствателни съоръжения. 
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Таблица 5.2.1 Технически характеристики на горивните инсталации (попълва се отделна таблица за всяка 
инсталация) 

Инсталация Характеристики на горивните съоръжения 
№ наименование (модел, тип) вид на горивото номинална топлинна 

мощност (MWth)* 
режим на 

експлоатация 
      
      
      

*Определена от долната топлотворна способност на количеството гориво, подавано при номинален товар за един час 
Забележка: Таблицата не е попълнена, тъй като не се отнася за дейността, за която се кандидатства в настоящото заявление. 
На площадката няма ИУ, няма горивни инсталации и пречиствателни съоръжения. 
 
Таблица 5.2.2 Характеристики на изпускащите устройства (ИУ)* и на стенните и покривни вентилатори 
ИУ №  Условни координати Височина на 

ИУ над терена 
Вътр. 

диаметър  
или площ 

Максимален обемен 
дебит на 

отпадъчните газове 

Максимална 
температура 

Продължителност 
на изпускане за 
денонощие 

 X Y m mm, m2 Nm3/h Nm3/s 0C h 
         

*Данните следва да съответстват на представеното математическо моделиране за приноса на емисиите от всички изпускащи 
устройства на територията на производствената площадка към концентрациите им в приземния въздушен слой 
Забележка: Таблицата не е попълнена, тъй като не се отнася за дейността, за която се кандидатства в настоящото заявление. 
На площадката няма ИУ. 
 
Таблица 5.2.3 Емитирани вредни вещества* 

ИУ  
№ 

Замърсяващи 
вещества, 

изброяват се 
последователно за 
всяко отделно ИУ 

Емисия 
Максимален обемен 
дебит на отпадъчните 

газове 

Максимална 
концентрация 

Нормативно 
ограничение 

Скорост 
на 

отлагане 

Максимален масов 
поток 

Nm3/h Nm3/s mg/Nm3 mg/Nm3 или 
др. 

m/s g/s kg/h 

         
*По отношение веществата за които е изготвено математическо моделиране за приноса на емисиите от всички ИУ от площадката 
към концентрациите им в приземния въздушен слой, данните следва да съответстват на заложените в модела 
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Забележка: Таблицата не е попълнена, тъй като не се отнася за дейността, за която се кандидатства в настоящото заявление. 
На площадката няма ИУ. 
 
Таблица 5.4.1 Допълнителни входящи данни, които служат за математическо моделиране за приноса на емисиите от 
всички изпускащи устройства на територията на производствената площадка към концентрациите им в 
приземния въздушен слой и необходимата минимална височина на изпускащите устройства 

Показател Стойност 
Брой стъпки по посока запад - изток  
Брой стъпки по посока север - юг  
Размер на стъпка по посока запад - изток (m)  
Размер на стъпка по посока север - юг (m)  
Тип подложна повърхност  
Географски координати (в десетични градуси)  
При моделиране с една посока на вятъра, към всяко от съседните населени места: 

- наименование на населеното място  
- посока на вятъра (градуси, 0 - север)  
- скорост на вятъра на височина 10 m (m/s)*  
- околна температура на височина 2 m   
- клас на устойчивост (Pasquill)*  

При моделиране за определяне за определяне на максималните средногодишни концентрации: 
- околна температура на височина 2 m  
- средногодишна роза на ветровете в района на площадката: 

Посока N NE E SE S SW W NW 
Скорост (m/s)         
Честота (%)         

*Стойностите на тези показатели се получават при моделиране с третата опция на програмата – за определяне на максималното 
замърсяване 
Забележка: Таблицата не е попълнена, тъй като не се отнася за дейността, за която се кандидатства в настоящото заявление. 
На площадката няма ИУ. Не е извършвано моделиране с PLUME. 
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Таблица 5.5.1 Пробовземане и мониторинг на емисиите 

ИУ  
№ 

Показател на мониторинг Пробовземане 
честота метод метод на 

пробовземане/ 
анализ 

място на извършване на 
анализа (лаборатория, 
акредитация, валидност) 

      
Забележка: Таблицата не е попълнена, тъй като не се отнася за дейността, за която се кандидатства в настоящото заявление. 
На площадката няма организирани източници на емисии. 
 
Таблица 6.1.1 Емисии в отпадъчните води – вид на пречиствателните съоръжения 

Точка на 
заустване №* 

Инсталации, съоръжения, дейности или процеси, 
източници на отпадъчни води 

Вид на пречиствателното оборудване 

РШи6 смесен поток отпадъчни води: инфилтрат (от депото) след 
пречистване в ЛПСОВ и производствени отпадъчни води (от 
измиване на гумите на колите) от Депо за индустриални 
отпадъци след ЛПСОВ 

Локално пречиствателно съоръжение за 
отпадъчни води (ЛПСОВ) 

*Таблицата се попълва и за потоците води, подавани към канализационна мрежа на друг оператор или градска 
канализация 
Забележка: Пречистените води ще отговарят на критериите за качество, позволяващи тяхното заустване в канализацията на 
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД и ще отговаря на нормите, посочени в действащото комплексно разрешително на „СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ АД. 
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Таблица 6.1.2. Емисии на отпадъчни води 
Точка на 
заустване 

№* 

Източник на 
отпадъчни води 

Географски 
координати на 

точката на заустване 

Приемащо 
водно тяло 

Максимален дебит на 
отпадъчните води [m3] 

Режим на 
изпускане** 

ширина дължина часов среднодневен годишен ч/ден., 
дни/год. 

РШи6 смесен поток 
отпадъчни води: 
инфилтрат (от 
депото) след 
пречистване в 
ЛПСОВ и 

производствени 
отпадъчни води 
(от измиване на 

гумите на 
колите) от Депо 
за индустриални 
отпадъци след 

ЛПСОВ 

42° 35' 
43.8608ʺ 

 

23° 05' 
40.7048ʺ 

Канализационна 
система на 
„СТОМАНА 

ИНДЪСТРИ“ АД 

2,1 50 9000 24 часа/ден; 
180 дни/год. 

*Таблицата се попълва и за потоците води, подавани към канализационна мрежа на друг оператор или градска канализация 
**Ако изпусканията на са постоянни а периодични, периода на изпускане се посочва в часове, дни, месеци, години (включително, тези 
които се дължат на операциите по пускане, спиране, поддръжка и ремонт) 
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Таблица 6.1.3 Вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 

Точка на заустване,  
пореден №* 

Вещество (индикатор на 
замърсяването) 

Стойност след третиране 
mg/l (mg/dm3) т/г 

РШи6 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  

*Таблицата се попълва и за потоците води, подавани към канализационна мрежа на друг оператор или градска канализация 
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Таблица 6.1.4 Емисии, изпускани с отпадъчните води към пречиствателна станция на друг оператор 

Точка на 
включване 

№ 

Източник на 
отпадъчни 

води 

Геогр. 
координати 
на точката 

на 
заустване 

Приемаща пречиствателна станция Максимален дебит на 
отпадъчните води [m3] 

Режим на 
изпускане* 

оператор вид на ПСОВ капацитет часов среднодневен годишен ч/ден., 
дни/год. 

РШи6 смесен поток 
отпадъчни води: 
инфилтрат (от 
депото) след 
пречистване в 
ЛПСОВ и 

производствени 
отпадъчни води 
(от измиване на 

гумите на 
колите) от Депо 

за 
индустриални 
отпадъци след 

ЛПСОВ 

42° 35' 
43.8608ʺ 
23° 05' 

40.7048ʺ 

„СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ 

АД 

Съгласно КР 
№ 100-

Н1/2010г., 
актуализирано 
с Решение № 

100-Н1-И0-
А3/2015г. 

Съгласно КР 
№ 100-

Н1/2010г., 
актуализирано 
с Решение № 

100-Н1-И0-
А3/2015г. 

2,1 50 9000 24 
часа/ден; 

180 
дни/год. 

**Ако изпусканията не са постоянни а периодични, периода на изпускане се посочва в часове, дни, месеци, години (включително, тези 
които се дължат на операциите по пускане, спиране, поддръжка и ремонт) 
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Табл. 6.1.5 Пробовземане и мониторинг на емисиите 
Точка на 
заустване 
№ 

Показател Пробовземане 
точка на 
пробовземане 
№ 

Честота на 
мониторинга 

метод Метод на изпитване място на 
извършване на 
анализа 
(лаборатория, 
акредитация, 
валидност) 

РШи8 Активна реакция 
/рН/ 

42º35’40.0” 
23º05’29.2” 

Веднъж на три 
месеца 

 Потенциометрично определяне Акредитирана 
лаборатория 

Неразтворени 
вещества 

Веднъж на три 
месеца 

 Гравиметрично определяне Акредитирана 
лаборатория 

Електропроводимост Веднъж на три 
месеца 

 Потенциометрично определяне Акредитирана 
лаборатория 

Анионактивни 
детергенти 

Веднъж на три 
месеца 

 Спектрофотометрично 
определяне 

Акредитирана 
лаборатория 

Нефтопродукти Веднъж на три 
месеца 

 Газова хроматография Акредитирана 
лаборатория 

Кадмий Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Акредитирана 
лаборатория 

Хром 
/шествалентен/ 

Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционенa 
спектрометрия/Масспектрометрия 
с индуктивно свързана 
плазма/Оптикоемисионна 
спектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Акредитирана 
лаборатория 

Хром /общ/ Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционнa 
спектрометрия/ 
Масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Акредитирана 
лаборатория 

Мед Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Акредитирана 
лаборатория 
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Олово Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Акредитирана 
лаборатория 

Желязо Веднъж на три 
месеца 

 Спектрофотометрично 
определяне 

Акредитирана 
лаборатория 

Цинк Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Акредитирана 
лаборатория 

Никел Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Акредитирана 
лаборатория 

ХПК (бихроматна) Веднъж на три 
месеца 

 Спектрофотометрично 
определяне 

Акредитирана 
лаборатория 

Хлорид Веднъж на три 
месеца 

 Йонхроматографско определяне Акредитирана 
лаборатория 

Сулфатни йони Веднъж на три 
месеца 

 Йонохроматографско определяне Акредитирана 
лаборатория 

Манган (общ) Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Акредитирана 
лаборатория 

Органичен въглерод Веднъж на три 
месеца 

 Измерване с инфрачервен 
детектор 

Акредитирана 
лаборатория 

Арсен Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционнa 
спектрометрия/Масспектрометрия 
с индуктивно свързана плазма 

Акредитирана 
лаборатория 

Барий Веднъж на три 
месеца 

 Масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма; 
Йонхроматографско определяне 

Акредитирана 
лаборатория 

Молибден Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционнa 
спектрометрия; 
Масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Акредитирана 
лаборатория 

Селен Веднъж на три 
месеца 

 Атомно абсорбционнa 
спектрометрия; 

Акредитирана 
лаборатория 
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Масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Флуориди Веднъж на три 
месеца 

 Йонхроматографско определяне Акредитирана 
лаборатория 

 
 
Таблица 6.3.1 Емисии в отпадъчните води – вид на пречиствателните съоръжения 

Точка на 
заустване №* 

Инсталации, съоръжения, дейности или процеси, 
източници на отпадъчни води 

Вид на пречиствателното 
оборудване 

РШб 6 Битово-фекални води Няма пречиствателно съоръжение за 
отпадъчни води 

*Таблицата се попълва и за потоците води, подавани към канализационна мрежа на друг оператор или градска канализация 
Забележка: Битово-фекалните води, чрез съответната канализационна система ще 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 (съгласно КР № 100-Н1/2010г., актуализирано с Решение № 100-Н1-И0-А3/2015г.). 
Последната разполага със съответното разрешително за ползване на воден обект. 
 
Таблица 6.3.2. Емисии на отпадъчни води 
Точка на 
заустване 

№* 

Източник на 
отпадъчни 

води 

Географски координати 
на точката на заустване 

Приемащо водно 
тяло 

Максимален дебит на отпадъчните 
води [m3] 

Режим на 
изпускане** 

ширина дължина часов среднодневен годишен ч/ден., 
дни/год. 

РШб 6 Битово-
фекални 
води 

420 35' 
44.0970”   

230 05' 
40.6658” 

Канализационна 
система на 
„СТОМАНА 

ИНДЪСТРИ“ АД 

0,25 6 1560 8 часа/ден; 
365 дни/год. 

*Таблицата се попълва и за потоците води, подавани към канализационна мрежа на друг оператор или градска канализация 
**Ако изпусканията на са постоянни а периодични, периода на изпускане се посочва в часове, дни, месеци, години (включително, тези 
които се дължат на операциите по пускане, спиране, поддръжка и ремонт) 
Забележка: Битово-фекалните води, чрез съответната канализационна система ще 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 (съгласно КР № 100-Н1/2010г., актуализирано с Решение № 100-Н1-И0-А3/2015г.). 
Последната разполага със съответното разрешително за ползване на воден обект. 
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Таблица 6.3.3 Вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Точка на заустване,  
пореден №* 

Вещество (индикатор на 
замърсяването) 

Стойност след третиране 
mg/l (mg/dm3) т/г 

РШб 6 

Неразтворени вещества ** ** 
БПК5 ** ** 
ХПК ** ** 

Азот амонячен ** ** 
Фосфати (като Р) ** ** 

*Таблицата се попълва и за потоците води, подавани към канализационна мрежа на друг оператор или градска канализация 
Забележка: Битово-фекалните води, чрез съответната канализационна система ще 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 (съгласно КР № 100-Н1/2010г., актуализирано с Решение № 100-Н1-И0-А3/2015г.). 
Последната разполага със съответното разрешително за ползване на воден обект. 
**Стойности съгласно сключен договор между „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД и ГПСОВ Батановци. 
 
Таблица 6.3.4 Емисии, изпускани с отпадъчните води към пречиствателна станция на друг оператор 
Точка на 
включване 

№ 

Източник 
на 

отпадъчни 
води 

Геогр. 
координат

и на 
точката на 
заустване 

Приемаща пречиствателна станция Максимален дебит на 
отпадъчните води [m3] 

Режим на 
изпускане

* 
оператор вид на ПСОВ капацитет часо

в 
среднодневе

н 
годише

н 
ч/ден., 
дни/год. 

РШб 6 Битово-
фекални 
води 

420 35' 
44.0970”   
230 05' 

40.6658” 

„СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ“ 

АД 

Съгласно КР 
№ 100-

Н1/2010г., 
актуализиран
о с Решение 
№ 100-Н1-И0-
А3/2015г. 

Съгласно КР 
№ 100-

Н1/2010г., 
актуализиран
о с Решение 
№ 100-Н1-И0-
А3/2015г. 

0,25 6 1560 8 
часа/ден; 

365 
дни/год. 

*Ако изпусканията не са постоянни а периодични, периода на изпускане се посочва в часове, дни, месеци, години (включително, тези 
които се дължат на операциите по пускане, спиране, поддръжка и ремонт) 
Забележка: Битово-фекалните води, чрез съответната канализационна система ще 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 (съгласно КР № 100-Н1/2010г., актуализирано с Решение № 100-Н1-И0-
А3/2015г.). Последната разполага със съответното разрешително за ползване на воден обект. 
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Табл. 6.3.5 Пробовземане и мониторинг на емисиите 
Точка на 
заустване 

№ 

Показател на 
мониторинг 

Пробовземане 
точка на 

пробовземане 
№ 

честота метод метод или процедура на анализ място на извършване 
на анализа 

(лаборатория, 
акредитация, 
валидност) 

       
 
Табл. 7.1 Неопасни производствени отпадъци (попълва се за всяка от инсталациите) 

Отпадък Максимално количество Предварително 
съхранение 

Последващо 
третиране** 

Оползотворяване, 
повторна 

употреба или 
рециклиране** 

Обезвреждане 
наименование код образувано 

за единица 
продукт* 

годишно 

Депо за индустриални отпадъци – пряко от дейността на инсталацията не се образуват неопасни отпадъци. 
Общи за площадката отпадъци (образувани от инсталации и дейности извън приложение № 4 на ЗООС) 
Смесени битови 

отпадъци 
20 03 

01 
неприложимо 4.5 тона Да Да, извън 

площадката 
Да, извън 
площадката 

Не 

*Попълва се само за инсталациите и дейностите по приложение № 4 на ЗООС 
**Вид (метод), инсталация, местоположение (на площадката или извън нея), оператор – информацията се представя независимо 
дали дейностите се/ ще се извършват на същата площадка или на друга 
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Табл. 7.2 Опасни производствени отпадъци (попълва се за всяка от инсталациите) 

Отпадък Максимално количество Предварително 
съхранение 

Последващо 
третиране** 

Оползотворяване, 
повторна 

употреба или 
рециклиране** 

Обезвреждане 
наименование код образувано 

за единица 
продукт* 

годишно 

Депо за индустриални отпадъци 
Инфилтрат от 

депа за 
отпадъци, 
съдържащ 

опасни вещества 

19 07 02* 0,084 т/т 4200 тона Не Да, на 
площадката 

Не Да, на 
площадката 

Отпадъци от 
мембранни 
системи, 

съдържащи 
тежки метали 

19 08 08* 0,2*10-5т/т 1 тона Да Да, на 
площадката 

Не Да, на 
площадката 

Общи за площадката отпадъци (образувани от инсталации и дейности извън приложение № 4 на ЗООС) 
Общи отпадъци за площадката 
Луминесцентни 
тръби и други 
отпадъци 
съдържащи 

живак 

20 01 21* 0,2*10-6т/т 0,1 тона Да, на 
площадката 

Да, извън 
площадката 

Да, извън 
площадката 

Не 

*Попълва се само за инсталациите и дейностите по приложение № 4 на ЗООС 
**Вид (метод), инсталация, местоположение (на площадката или извън нея), оператор – информацията се представя независимо 
дали дейностите се/ ще се извършват на същата площадка или на друга 
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Табл. 8.1 Еквивалентни нива на шума 
№ 
по 
ред 

Местоположение* Ниво на 
фонов шум, 
измерено при 
отсъствие на 

шум от 
дейността 

Еквивалентни нива на шума в dB (A) 
(***) 

 Lден – дневно екв. ниво, 
вкл. времето от 07 – 19 

ч. 

Lвечер – вечерно екв. 
ниво, вкл. времето от 19 

– 23 ч. 

Lнощ – нощно екв. ниво, 
вкл. времето от 23 – 07 

ч. 
 Измерена 

и/или 
изчислена 
стойност 

Гранична 
стойност на 
показателя** 

Измерена 
и/или 

изчислена 
стойност 

Гранична 
стойност на 
показателя** 

Измерена 
и/или 

изчислена 
стойност 

Гранична 
стойност на 
показателя** 

1 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ1-1 

 51,7± 0,2 70.00 50,8± 0,2 70 50,6± 0,2 70 

2 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ1-2 

 53,3 ± 0,2 70.00 51,2 ± 0,2 70 51,9 ± 0,2 70 

3 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ1-3 

 55,3 ± 0,2 70.00 54,9 ± 0,2 70 54,4 ± 0,2 70 

4 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ1-4 

 55,1 ± 0,2 70.00 54,2 ± 0,2 70 54,6 ± 0,2 70 

5 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ1-5 

 52,4 ± 0,2 70.00 52,7 ± 0,2 70 53,2 ± 0,2 70 

6 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ1-6 

 52,1 ± 0,2 70.00 50,1 ± 0,2 70 50,7 ± 0,2 70 

7 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ1-7 

 51,2 ± 0,2 70.00 51,3 ± 0,2 70 49,8 ± 0,2 70 

8 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ1-8 

 50,5 ± 0,2 70.00 51,6 ± 0,2 70 50,2 ± 0,2 70 

9 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-1 

 51,4 ± 0,2 70.00 49,7 ± 0,2 70 50,0 ± 0,2 70 

10 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-2 

 54,1 ± 0,2 70.00 51,2 ± 0,2 70 50,7 ± 0,2 70 

11 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-3 

 55,8 ± 0,2 70.00 54,6 ± 0,2 70 53,8 ± 0,2 70 

12 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-4 

 53,2 ± 0,2 70.00 56,2 ± 0,2 70 55,2 ± 0,2 70 
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№ 
по 
ред 

Местоположение* Ниво на 
фонов шум, 
измерено при 
отсъствие на 

шум от 
дейността 

Еквивалентни нива на шума в dB (A) 
(***) 

 Lден – дневно екв. ниво, 
вкл. времето от 07 – 19 

ч. 

Lвечер – вечерно екв. 
ниво, вкл. времето от 19 

– 23 ч. 

Lнощ – нощно екв. ниво, 
вкл. времето от 23 – 07 

ч. 
 Измерена 

и/или 
изчислена 
стойност 

Гранична 
стойност на 
показателя** 

Измерена 
и/или 

изчислена 
стойност 

Гранична 
стойност на 
показателя** 

Измерена 
и/или 

изчислена 
стойност 

Гранична 
стойност на 
показателя** 

13 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-5 

 57,8 ± 0,2 70.00 55,7 ± 0,2 70 54,7 ± 0,2 70 

14 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-6 

 61,5 ± 0,2 70.00 54,2 ± 0,2 70 56,8 ± 0,2 70 

15 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-7 

 57,0 ± 0,2 70.00 58,9 ± 0,2 70 53,2 ± 0,2 70 

16 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-8 

 54,5 ± 0,2 70.00 57,1 ± 0,2 70 50,1 ± 0,2 70 

17 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-9 

 51,7 ± 0,2 70.00 53,6 ± 0,2 70 51,6 ± 0,2 70 

18 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-
10 

 
48,5 ± 0,2 70.00 50,1 ± 0,2 70 53,2 ± 0,2 70 

19 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-
11 

 
49,6 ± 0,2 70.00 48,9 ± 0,2 70 52,7 ± 0,2 70 

20 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-
12 

 
49,8 ± 0,2 70.00 49,2 ± 0,2 70 51,1 ± 0,2 70 

21 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ2-
13 

 
50,2 ± 0,2 70.00 50,7 ± 0,2 70 54,2 ± 0,2 70 

22 Еквивалентно 
ниво на шум ИТ1-
1÷ ИТ1-8 МВ (в 
мястото на 

 
<20** 55.00 <20** 50 <20** 45 
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№ 
по 
ред 

Местоположение* Ниво на 
фонов шум, 
измерено при 
отсъствие на 

шум от 
дейността 

Еквивалентни нива на шума в dB (A) 
(***) 

 Lден – дневно екв. ниво, 
вкл. времето от 07 – 19 

ч. 

Lвечер – вечерно екв. 
ниво, вкл. времето от 19 

– 23 ч. 

Lнощ – нощно екв. ниво, 
вкл. времето от 23 – 07 

ч. 
 Измерена 

и/или 
изчислена 
стойност 

Гранична 
стойност на 
показателя** 

Измерена 
и/или 

изчислена 
стойност 

Гранична 
стойност на 
показателя** 

Измерена 
и/или 

изчислена 
стойност 

Гранична 
стойност на 
показателя** 

въздействие 
спрямо Контур 1) 

23 Ниво на обща 
звукова мощност 
- Контур 1 

 
96,7 ± 3,9 - 96,0 ± 3,9 - 95,9 ± 3,9 - 

24 Ниво на обща 
звукова мощност 
- Контур 2 

 
99,8 ± 4,0 - 98,9 ± 4,0 - 98,0 ± 4,0 - 

*Измерителни точки от измерителния контур и места на въздействие, описани и означени съгласно приложен план на площадката 
**Съгласно нормативната уредба за граничните стойности на показателите за шум в околната среда КР № 536-Н0-И1-А1/2019   
*** Протоколи от изпитване 1633/25.10.2019 (Lден – дневно екв. ниво, вкл. времето от 07 – 19 ч.), 1634/25.10.2019 (Lвечер – вечерно 
екв. ниво, вкл. времето от 19 – 23 ч.) и 1635/25.10.2019 (Lнощ – нощно екв. ниво, вкл. времето от 23 – 07 ч.) от ЛАКОС към „Еко-
консулт Инженеринг“ ООД със сертификат за акредитация  № БСА рег. № 75 ЛИ) 
   


