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Регионална инспекция по околна среда и води

предотвратяване
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на
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текст, подчертан и подсилен (bold).

І. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО
A: Обща информация
1.По заявлението
Петата програма за действие в областта на околната среда, чийто принципен подход
беше одобрен от ЕС и представителите на правителствата на държавите-членки на среща в
рамките на Съвета с Резолюция от 1 февруари 1993 г. относно програмата на Общността за
политика и действие в областта на околната среда и устойчивото развитие, отдаде
приоритетно значение на комплексния контрол на замърсяването като важна част от
напредъка към по-устойчиво равновесие между човешките дейности и социалноикономическото развитие, от една страна, и ресурсите и възможностите за възстановяване на
природата, от друга страна. Реализирането на комплексен подход за намаляване на
замърсяването изисква действия на общностно ниво с оглед изменение и допълнение на
действащото

законодателство

на

ЕС

относно

предотвратяването

и

контрола

на

замърсяването от промишлените предприятия.
Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване
и контрол на замърсяването е била няколкократно и съществено изменяна. Съгласно член
174 от Договора, целите и принципите на политиката на ЕС в областта на околната среда се
състоят по-специално в предотвратяване, намаляване и елиминиране в максимално възможна
степен на замърсяването посредством осигуряване приоритет на намесата при източниците и
гарантиране на разумно управление на природните ресурси в съответствие с принципа
„замърсителят плаща“ и принципа за предотвратяване на замърсяването.
Директива 84/360/ЕИО на ЕС от 28 юни 1984 г. относно борбата със замърсяването на
въздуха от промишлени инсталации и въведената с нея обща рамка изискват разрешително
за експлоатация или съществено изменение на промишлените инсталации в случаите, когато
могат да причинят замърсяване на въздуха.
Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент, публикувана в официален вестник на
Европейския съюз на 29.1.2008 г., независимо от съществуването на съответното
законодателство предлага различни подходи за отделно контролиране на емисиите във
въздуха, водите или почвите .
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В изпълнение на Директива 2010/75/ЕС, „Грийнбърн“ ЕООД ще предприеме всички
необходими превантивни мерки срещу замърсяването на околната среда и прилагане при
производствените процеси на най-добрите налични техники.
Целта на Директивата е постигане комплексното предотвратяване и контрол върху
замърсяването (КПКЗ), като резултат от производствената дейност. Чрез този акт се
въвеждат конкретни мерки, насочени към предотвратяването и ограничаването на емисиите в
компонентите на околната среда (въздух, води и почви), както и мерки по отношение
факторите на въздействие върху околната среда.
Системата за предоставяне на разрешителни на база КПКЗ е най-модерният подход за
контрол на замърсяването от големи промишлени предприятия. Използва се също и за
регулиране на други видове дейности, като тези в съоръженията за третиране на отпадъци,
големите горивни инсталации, интензивното животновъдство. Системата за комплексни
разрешителни е в действие във всички страни членки на Европейския Съюз (ЕС) и се
въвежда поетапно в страните кандидатки.
В Приложение № 4 към ЗООС са изброени категориите промишлени дейности, които
се разрешават след издаването на комплексно разрешително, като разглежданата инсталация
на „Грийнбърн“ ЕООД попада в обхвата на точка 5.4 от приложението „Депа по смисъла на
наредбата по чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и
експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ
капацитет над 25 000 t, с изключение на депата за инертни отпадъци“.
При КПКЗ се използва едно-единствено разрешително за контрол на отпадъчни води,
емисиите във въздуха, управлението на отпадъците, шума и свързаните с тях аспекти, за
определени инсталации. Така се дава възможност за минимизиране на въздействието върху
околната среда на инсталацията като цяло.
Основните цели на КПКЗ са:


да се предотвратява или минимизира образуването и емисиите на замърсители;



да се гарантира, че емисиите не нарушават качеството на околната среда;



да се осигурява рационалното използване на суровини и енергия;



да се предотвратяват аварии;



да се осигури правилното закриване на инсталациите;



да опрости и укрепи ролята на контролните органи.
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По смисъла на § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), юридическото лице „Грийнбърн“ ЕООД ще експлоатира собствена
инсталация, като предоставя нотариални актове за собственост.
Заявлението за комплексно разрешително за експлоатация на инсталацията на
„Грийнбърн“ ЕООД, съдържа информацията, изисквана от Наредба за условията и реда за
издаване на комплексни разрешителни. Заявлението е изготвено, съгласно основните
нормативни актове, които имат отношение към промишлените дейности по Приложение № 4
от Закона за опазване на околната среда.
Допълнителната информация към заявлението е включена като приложения, с
препратки. Използват се едни и същи единици за измерване. Всички таблици са номерирани,
за да се улесни тяхното ползване и цитиране.
Операторът е наясно, че комплексното разрешително се издава за дейността, която е
описана в заявлението.
Заявлението е разработено съгласно Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 на Наредбата за
условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и утвърдената от 04.02.2014 г.
Методика за попълване на заявление за издаване на комплексни разрешителни, съгласно § 3
от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
2. По дейността, за която се подава заявление
2.1. Собственост
Поземленият имот, върху който е разположенодепото е собственост на „Грийнбърн“
ЕООД.Имотът е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За друг вид производствен, складов обект“.
Депото заема територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1779, м.
Луковица, в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с площ 55.254
дка.
Намира се в най-ниските зони на северния склон на планината Родопи недалеч гр.
Пещера-квартал „Луковица“ и на около 700 m северно от пътя, свързващ град Пещера с град
Брацигово.
Приложение I:
(№ 1) Нотариален акт за покупко-продажба, рег. № 163, том 3 от 04.07.2019 г
(№ 2) Скица № 15-686609-29.07.2019 г. за ПИ с идентификатор 56277.3.1779
2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс, e-mail на собственика на дейността
Собственик на дейността:

„Грийнбърн” ЕООД

Седалище:

гр. Ловеч, бул. „Мизия“ № 1
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Община:

Ловеч

Област:

Ловеч

Единен идентификационен номер:

203361709

e-mail:

office@biovet.com

2.1.2.Адрес за кореспонденция:
Адрес:

гр. Пещера, ул. Петър Раков 39

Иван Златев
Тел:

0350 6 56 34 395

Факс:

035 78 88 73

Е-mail:

i_zlatev@biovet.com

2.1.3. Адрес на централното управление:
„Грийнбърн” ЕООД, гр. София, Младост 1, бл.38А, бх.2,ет.2,ап.5
2.1.4. Регистрационен номер
Наименование на оператора:

„Грийнбърн” ЕООД

ЕИК:

203361709

2.1.5. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на поземления имот,
върху който са изградени или ще се изградят инсталациите и съоръженията
Собственик на УПИ I:

„Грийнбърн” ЕООД

Седалище:

гр. Ловеч, бул. „Мизия“ № 1

Община:

Ловеч

Област:

Ловеч

Депото се разполага на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
56277.3.1779, м. Луковица, в землището на гр. Пещера, община Пещера, област
Пазарджик.
Приложение I:
(№ 1) Нотариален акт за покупко-продажба, рег. № 163, том 3 от 04.07.2019 г
2.1.6. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на сградите в
поземления имот, в които се осъществява или ще се осъществява дейността.
В поземления имот, в който е изградено новото депо за опасни отпадъци няма
съществуващи сгради.
Приложение I:
(№ 2) Скица № 15-686609-29.07.2019 г. за ПИ с идентификатор 56277.3.1779
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2.1.7. Име на оператора
Операторът е „Гринбърн“ ЕООД.
2.2. Категория на промишлената дейност съгласно приложение № 4 към ЗООС
Към чл.117, ал.1 от ЗООС – Приложение №4
Категории промишлени дейности:
точка 5. Управление на отпадъците
5.4. Депа по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 t за
денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 t, с изключение на депата за инертни
отпадъци.
Таблица I.А.2-1Категория на промишлената дейност
№

Наименование на
инсталацията

1

Депо
за
опасни
отпадъци
към
инсталация
за
производство
на
енергия от отпадъци и
биомаса
на
„Грийнбърн“ ЕООД,
гр. Пещера

Позиция на
дейността съгласно
приложение № 4
към ЗООС
5.4

Описание на дейността

Проектен капацитет
t/24 h

t

30

133000

Обезвреждане на опасни
отпадъци
чрез
депониране

*1Максимална стойност за едно денонощие- ще се приемат до три товарни автомобила на ден с
товароносимост до 10 тона (приемането на отпадъци ще бъде веднъж до два пъти седмично)

Данните в заявлението са представени за единица капацитет – 1 тон отпадък.

Б: Резюме и разрешителни
1. Кратко описание на дейността, за която се подава заявлението
1.1. Кратко описание на дейността, за която се подава заявление
Географски координати на условен геометричен център на производствената
площадка (WGS 84):

географска ширина /

географска дължина

42° 1'52.81"

24°19'55.14"

/

„Грийнбърн“ ЕООД предвижда изграждане на ново депо за обезвреждане чрез
депониране на опасни отпадъци със следните кодове и наименования съгласно Наредба № 2
от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците:


19 01 07* Твърди отпадъци от пречистване на газове



19 01 11* Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества
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19 01 13* Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества
Целта е да се осигури депониране на отделяните от инсталацията за производство на

енергия от отпадъци и биомасав депо за опасни отпадъци, в съответствие с 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.
За отпадъците, които ще се подлагат на дейност по обезвреждане D5 съгласно ЗУО
няма други методи за третиране, които са от по-горен ред в йерархията при управление на
отпадъците.
Опасните отпадъци се образуват при експлоатацията на инсталацията за производство
на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД в гр. Пещера. В инсталацията се
изгарят основно отпадъци (мицел и утайки) генерирани от дейността на „Биовет“ АД в град
Пещера.Инсталацията се експлоатира в съответствие с условията на комплексно
разрешително (КР) № 558-Н0/2017 г. От дейността на инсталацията се генерират опасни
отпадъци (посочени са по-горе). Съгласно условие 11.6.1 на КР, на „Грийнбърн“ ЕООД се
разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на инсталацията извън
територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО
или КР.
Депото е проектирано с общ полезен обем 266 000 m3, капацитет 133 000 t и попада в
обхвата на Приложение 4 на ЗООС, съответно подлежи на издаване на КР, за което е
изготвено настоящото заявление.
Разглежданата територия е в близост до площадката на възложителя, от която ще се
транспортират отпадъците за обезвреждане, с което ще се постигне максимално
ограничаване на емисиите при транспорт, като се спазва и основният принцип при третиране
и обезвреждането на отпадъци, това да става в максимална близост до мястото на
генериране.
Задачите, които ще бъдат изпълнени са следните:


Изграждане на депо за опасни отпадъци в поземлен имот, собственост на
възложителя, в гр. Пещера, отговарящо на нормативните изисквания за
изграждане на депа за такъв тип отпадъци;



Изграждане

на

цялата

необходима

за

функционирането

на

депото

инфраструктура, съобразно изискванията на действащата в Р България
нормативна уредба по отношение на третиране на отпадъци и опазване на
околната среда.
Площадката, която е засегната (ПИ с идентификатор 56277.3.1779), е урбанизирана с
начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Имотът не попада в
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границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на
чл. 5 от Закона за защитените територии.
Основни съоръжения и технологични процеси
На площадката е обособена една основна зона, на която се осъществява дейносттадепониране на отпадъци в обхвата, на която влизат.


основни съоръжения:
-

Котлован 1 с две клетки предназначени за самостоятелно депониране на

отпадъците в първи и втори етапи – площта на Клетка 1 е 10 416 m2, Клетка 2 е 6 730 m2.
При надграждане на котлован 1 в етап 5, площта е 7 583 m2.
-

Котлован 2 с две клетки за депониране на отпадъците в трети и четвърти

етапи – площта на Клетка 3 е 10 320 m2, Клетка 4 е 7 387 m2. При надграждане на
котлован 2 в етап 6, площта е 9 437 m2;



-

Дренажна система за инфилтрат;

-

Ретензионен басейн за инфилтрат.

инфраструктура
-

вътрешни технологични/обслужващи пътища;

-

повърхностно отводняване на територията;

-

ограда и врата за вход/изход.

Важно да се отбележи, че е възможно надграждане във височина на Котлован 1 (Етап
5) и Котлован 2 (Етап 6).
Цялата територия на депото ще се огради с ограда от поцинкована мрежа с височинаН=1.8 m и бетонови колове 12/12/2.4 m.
Предвиден е един вход/изход общо за приемната и основната зони. Вход/изхода ще се
затваря с метална двукрила врата. Дължината на оградата ще е 1031 m. Същата ще се
изпълнява по границата на ПИ.
До депото има предвиден достъп по улица (ПИ 56277.3.1780).
За експлоатацията на депото ще са необходими вътрешни технологични пътища,
предназначени да осигуряват достъп до клетките за отпадъци и ретензионния басейн.
Проектирането на тези пътища е включено в работния проект за депото. Пътищата около
клетките са с ширина 6 m и ще бъдат действащи до момента на закриване на депото.
Вътрешната страна на пътното платно граничи със зоната за обслужване на котлованите,
която е с ширина 3 m. Пътищата по разделителните диги са с ширина 4 m и имат временен
характер- само за първи и трети етап на експлоатация.
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Фигура I.Б.1-1Етапи на реализиране
Етапността в строителството, експлоатацията и закриването на депото е
следната:
Първи етап:
 строителство (с продължителност 1 година) на:
-

обслужващ път около ретензионен басейн и котлован 1 - клетка1;

-

ретензионен басейн;

-

Клетка 1 с долен изолиращ екран и дренажна система за инфилтрат;

-

канавка за повърхностни води - клон 1.

 експлоатация - депониране на отпадъци за период около 10 години;
 закриване и рекултивация – включва:
-

изграждане на горен изолиращ екран на клетка 1;

-

извършване на техническа рекултивация;

-

извършване на биологична рекултивация.

Втори етап:
 строителство на:
-

обслужващ път около ретензионен басейн и котлован 1 - клетка 2;

-

Клетка 2 с долен изолиращ екран и дренажна система за инфилтрат.

 експлоатация - депониране на отпадъци за период около 7 години;
 закриване и рекултивация – включва:
-

изграждане на горен изолиращ екран на клетка 2;

-

извършване на техническа рекултивация;

-

извършване на биологична рекултивация.
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Трети етап
 строителство на:
-

обслужващ път около котлован 2 - клетка 3;

-

Клетка 3 с долен изолиращ екран и дренажна система за инфилтрат;

-

канавка за повърхностни води - клон 2.

 експлоатация - депониране на отпадъци за период около 6 години
 закриване и рекултивация – включва:
-

изграждане на горен изолиращ екран на клетка 3;

-

извършване на техническа рекултивация;

-

извършване на биологична рекултивация.

Четвърти етап:
 строителство на:
-

обслужващ път около котлован 2 - клетка 4;

-

Клетка 4 с долен изолиращ екран и дренажна система за инфилтрат.

 експлоатация - депониране на отпадъци за период около 11 години
 закриване и рекултивация – включва:
-

изграждане на горен изолиращ екран на клетка 4;

-

извършване на техническа рекултивация;

-

извършване на биологична рекултивация.

При изпълнение на пети и шести етапи, предвидените в по-горе описаните етапи
- горен изолиращ екран, техническа и биологична рекултивация се изпълняват само
върху изцяло завършените откоси на клетките.
Технически е възможно надграждане във височина на Котлован 1 ( Етап 5) и
Котлован 2 (Етап 6).
Пети етап:
При завършена експлоатация на Котлован 1 - клетки 1 и 2 ( Етапи 1 и 2),
надграждането се извършва във височина до Н=6 m върху обединената хоризонтална
повърхност (плато) на двете клетки. В този случай хоризонталната повърхност не се
изолира с горен изолиращ екран. Полага се само подравняващ пласт от 50 cm, върху
който започва подреждане на нови редове ( 4 реда) на „биг-бег“ (Етап 5). Горен
изолиращ екран и рекултивационен слой се изпълнява при постигане на проектните
коти за етап 5 - надграждане.
Депонирането на отпадъци е за период около 9 години
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Шести етап
При завършена експлоатация на Котлован 2- клетки 3 и 4 ( Етапи 3 и 4),
надграждането се извършва във височина до Н=6 m върху обединената хоризонтална
повърхност (плато) на двете клетки. В този случай хоризонталната повърхност не се
изолира с горен изолиращ екран. Полага се само подравняващ пласт от 50 cm, върху
който започва подреждане на нови редове ( 4 реда) на „биг-бег“ (Етап 6). Горен
изолиращ екран и рекултивационен слой се изпълнява при постигане на проектните
коти за етап 5 - надграждане.
Депонирането на отпадъци е за период около 8 години.
1.2. Посочва се броят на работните часове и дни в рамките на една седмица за
дейността
На площадката на депото ще се извършва само периодично депониране (един-два
пъти седмично).
1.3. Планирана дата за начало на строителните работи
Строителни дейности на площадката на „Грийнбърн“ ЕООД се планира да започнат
след 01.09.2021 г., след като бъде издадено Разрешение за строеж.
За дейността има издадени следните документи:
 Решение поОВОС № 1-1/2021 г.
 Решение за потвърждаване прилагането на НДНТ на Изпълнителния директор на
ИАОС, с изх. № КР-2220/17.09.2020 г.
Приложение I:
(№ 3) Решение за потвърждаване прилагането на НДНТ на Изпълнителния
директор на ИАОС, с изх. № КР-2220/17.09.2020 г.
(№ 4) Решение по ОВОС № 1-1/2021 г.
1.4. Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство
Депото е проектирано с общ полезен обем 266 000 m3, капацитет 133 000 t. Годишно
ще се депонират следните отпадъци, по вид и количество:


19 01 07*Твърди отпадъци от пречистване на газове- 320 t/год.



19 01 11*Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества- 2010 t/год.



19 01 13*Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества- 240 t/год.
Капацитетните възможности на депото през различните етапи на експлоатация са

представени вТаблица I.Б.1.4-2.
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Таблица I.Б.1.4-2Характеристика на депото през различните етапи на експлоатация
№

1
2
3
4
5
6

Подобекти

Котлован 1
Клетка 1
Котлован 1
Клетка 2
Котлован 1
надграждане
Котлован 2
Клетка 3
Котлован 2
Клетка 4
Котлован 2
надграждане

Етап
и

2D
3D
Полезен
площ
площ
обем
[m2]
[m2]
[m3]
ОСНОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
1
10416
11016
52000

Мин.
кота
[m]

Макс.
кота
[m]

451.50

461.00

2

6730

6947

38000

451.20

460.00

5

7583

7925

32400

460.00

466.50

3

10320

11014

57000

451.80

461.50

4

7387

7621

45000

460.00

466.50

6

9437

9822

41500

460.00

467.00

447.50
452.50
-

452.40
456.00
-

ОБСЛУЖВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Ретензионен басейн
1-6
2981
3299
3600
Технологични пътища
1-6
4238
Обслужваща зона около клетките 1-6
4863
-зак. канавки
В=3 m; Z=1621 m

1.5. Планирана дата на пускане в експлоатация
Въвеждането в експлоатация на съоръженията се планира да бъде в началото на 2022
г.
1.6. Обобщени схеми, представящи планираната употреба на суровини,
спомагателни материали, вода и енергия
За експлоатацията на депото за опасни отпадъци не са необходимисуровини,
спомагателни материали.
В проекта е предвидено районно осветление, което ще се захранва от соларен панел.
Периодичното оросяване на депото с води от ретензионния басейн ще се осъществява с
бензинова помпа.
Водоснабдяване и канализация за обекта не са необходими, поради това, че на
площадката на депото ще се извършва само периодично депониране (един - два пъти
седмично), не изискващо постоянни работни места.
Приложение II:
(№ 3) Доказателства за прилагане на най-добри налични техники
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1.7. Информация, описваща използването на НДНТ и/или планираните действия,
за постигане нивото на НДНТ, включително:
1.7.1. обстоятелства по чл. 123а, ал. 3 от ЗООС
Към момента на подаване на настоящото заявление от цялата серия референтни
документи, изготвени в резултат от обмена на информация, организиран съгласно член 13 от
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 24 ноември 2010 година
относно емисиите от промишлеността, дейностите по третиране на отпадъци са обхванати
от:
 Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на комисията от 10 август 2018 година за
установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за третирането на
отпадъци съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2010 на комисията от 12 ноември 2019 година
за установяване на заключенията за НДНТ за изгаряне на отпадъци съгласно Директива
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
Решение 2019/2010 от 12.11.2019 г. се отнася единствено към инсталации, в които се
извършва изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци, т.е. няма отношение към
разглеждания обект.
В Решение 2018/1147 от 10.08.2018 г. пише, че заключенията за НДНТ за третирането
на отпадъци не разглеждат дейността „Депониране на отпадъци“ (стр. 3 / L208/40). На
същата страница пише, че депонирането е обхванато от Директива 1999/31/ЕО на Съвета.
По-специално, подземното, постоянното и дългосрочното съхранение (≥ 1 година преди
обезвреждането, ≥ 3 години преди оползотворяването) са обхванати от Директива
1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци. Тъй като
Решение 2018/1147 препраща директно към Директива 1999/31/ЕО, може да се приеме, че в
директивата са описани приложимите заключения за НДНТ.
Допълнително са направени сравнения с изискванията на Наредба № 6 от 27 август
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 е
синхронизирана с европейското законодателство. В наредбата са определени изискванията за
проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на депата за отпадъци.
В Приложение II.3 към настоящото заявление за издаване на КР е представена
информацията за „Използването на най-добри налични техники“.
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1.7.2. обстоятелства по чл. 123а, ал. 5 от ЗООС
Няма такива обстоятелства- операторът не предвижда изпитване и прилагане на найнови техники.
1.7.3. за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС
Няма такива обстоятелства.
1.8. Основание за подаване на заявление за издаване на комплексно
разрешително
Основание за подаване на заявление за комплексно разрешително са Решение по
ОВОС № 1-1/2021г. на Директора на РИОСВ - Пазарджики изискванията на Директива
2010/75/ЕС, Закон за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за
издаване на комплексни разрешителни и други нормативни документи третиращи опазване
на компонентите на околната среда.
Приложение I
(№ 4) Решение по ОВОС № 1-1/2021 г.
1.9. Справка за нормативните актове, инструкциите, изчислителните модели (за
оценка на приноса към концентрациите в околната среда), които са използвани при
попълване на заявлението
Основни нормативни актове, свързани с издаването на комплексно разрешително:
-

Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.,

посл. изм. ДВ. бр. 21 от 2021 г.);
-

Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр. 45 от 28 Май 1996 г.,

посл. изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 2021 г.);
-

Закон за водите (Обн. ДВ. бр. 67 от 27 Юли 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 17 от

2021 г.);
-

Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г., посл. изм.

и доп. ДВ бр. 19 от 2021 г.);
-

Закон за почвите (Обн. ДВ. бр. 89 от 6 Ноември 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.

98 от 2018 г.);
-

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

(Обн. ДВ. бр. 43 от 29 Април 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2020 г.);
-

Закон за защита от шума в околната среда (Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005

г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.101 от 2020 г.);
-

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр. 124 от 23

Декември 1997 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 2017 г.);
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-

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ

бр. 80 от 9 Октомври 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 2019 г.);
-

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху

околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 2019 г.);
-

Наредба № 1 от 10 Октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на

подземните води (Обн. ДВ. бр. 87 от 30 Октомври 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 102 от
2016г.);
-

Наредба № 1 от 11 Април 2011 г. за мониторинг на водите (Обн. ДВ. бр.34 от 29

Април 2011г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.20 от 2016 г.);
-

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр.66 от

8 Август 2014 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.86 от 2020 г.);
-

Наредба № 6 от 27 август 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 Септември 2013г., посл. изм. и доп. ДВ.
бр.36/ 2021 г.;
-

Наредба № 1 от 4 юни 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 Юни 2014 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.30 от 2020 г.);
-

Наредба 4 от 12 Януари 2009 за мониторинг на почвите (Обн. ДВ бр. 19 от 13

Март 2009 г.);
-

Наредба № 1 от 11 Април 2011 г. за мониторинг на водите (Обн. ДВ. бр. 34 от 29

Април 2011 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.20 от 2016 г.);
-

Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни

вещества в почвите (Обн. ДВ. бр. 71 от 12 Август 2008 г.);
-

Директива 2010/75/E), определящиC от 24.11.2010 г. относно емисиите от промишлеността;

-

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на

отпадъци.
Използвани методики:


Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително
съгласно § 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни
разрешителни, МОСВ, 2014 г.;



Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ), МОСВ, Декември
2012 г.
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2. Разрешителни
2.1. Компетентен орган по издаване на виза (скица) за проектиране и за издаване
на разрешително за строеж
Компетентен орган за издаване на виза за проектиране и разрешение за строеж е
община Пещера.
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 - когато подателят на заявлението за издаване на комплексно разрешително
предава отпадъчни води от работата на инсталациите за пречистване от друга фирма
Отпадъчните води, които ще се формират от депото са инфилтрат от преминалите
през депонираните отпадъци атмосферни води.
Не се предвижда изграждане на водопровод и канализация за отпадъчните води.
Персоналът на площадката е осигурен с химическа тоалетна и бутилирана вода за пиене.
Няма да се изграждат и санитарни помещения.
Ретензионният басейн е с полезен обем 3600 m 3 и може да задържи инфилтрат,
образуван при максимални валежи за около 5 месеца, без да е необходимо да се подава в
депото за оросяване и изпарение.
По време на строителството и експлоатацията не се предвижда отвеждане на
отпадъчни води към подземни водоносни структури. Депото е подсигурено с долен
изолиращ екран и дренажна система, улавяща инфилтратите.
Цялата вътрешна повърхност на ретензионния басейн (дъно и откоси) също ще бъдат
изолирани с долен изолиращ екран. Преди полагането на изолационните материали ще се
извърши ръчно доизкопаване по дъното и откосите с цел подравняване.
Дренажната система на депото за всяка клетка е самостоятелна и се състои от:


площен дренаж по дъното на всяка клетка



дренажни тръбопроводи



колекторни тръбопроводи



ревизионни шахти за инфилтрат (Ш1÷Ш4)

В ретензионния басейн ще се заустват 4 бр. колекторни тръбопроводи за инфилтрат.
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Нивото на инфилтрата в ретензионния басейн ще се поддържа до кота 450.0 m, която е
кота долен ръб на вливащите се в басейна дренажни тръбопроводи от клетките. Това ниво се
установява визуално, тъй-като изходите на тръбите в басейна са видими.
В случай на достигане на пределно допустимото ниво на инфилтрат в ретензионния
басейн, излишните количества ще бъдат прехвърляни в цистерни, посредством които ще
бъдат отвеждани за третиране в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)- в
приложение е представен договор с оператор на ПСОВ.
С цел да не се допусне изтичане на замърсени води извън територията на депото е
предвидена три метровата обслужваща зона около всяка клетка с едностранен напречен
наклон към клетките на депото и така водите от обекта ще се извеждат към ретензионния
басейн чрез дренажната система на депото.
Атмосферните води от охранителните канавки, които предпазват територията на
депото срещу навлизане на повърхностни води от съседните терени, чрез шахти 1 и 2 ще
бъдат зауствани в дъждовната улична канализация. Имотът граничи от север с улици,
предмет на бъдещо проектиране.
Приложение II:
(№ 6.3) Договор за пречистване на отпадъчни води в ПСОВ
2.2.1. Наименование, адрес, факс, телефон, e-mail на дружеството, в чиято
пречиствателна станция постъпват отпадъчните води
Оператор:
Рег. Адрес:
Телефон:
Факс:

„Биовет” АД
Пещера, п.к. 4550, ул."Петър Раков"№ 39
0350 6 56 34 395;
факс 0350 6 56 07;

Е-mail:

i_zlatev@biovet.com

2.2.2. Схемата на канализация с мястото/местата на включване на отпадъчните
води към канализационната система на приемника им и копие от договора между
подателя и съответната фирма
От дейността на инсталацията не се предвижда включване на отпадъчни води към
канализационна система. В случай на достигане на пределно допустимото ниво на инфилтрат
в ретензионния басейн, излишните количества ще бъдат прехвърляни в цистерни,
посредством които ще бъдат отвеждани за третиране в пречиствателна станция.
Приложение II:
(№ 6.3) Договор за пречистване на отпадъчни води в ПСОВ
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2.3. Компетентен орган за речния басейн
2.3.1. Наименование на басейновата дирекция за управление на водите
Компетентен орган за речния басейн е Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“ (БД „ИБР“) с централно управление гр. Пловдив.
2.3.2. Схема на канализацията и мястото/местата на заустване
Не се предвижда изграждане на канализация за отпадъчните води.
Отпадъчните води, които ще се формират от депото са инфилтрат от преминалите
през депонираните отпадъци атмосферни води.
В етапа на експлоатация на депото за опасни отпадъци генерираните инфилтрати ще
бъдат улавяни от дренажна система и чрез нея ще се отвеждат към ретензионен басейн, в
който ще бъдат събирани.
Дренажната система на депото за всяка клетка е самостоятелна и се състои от:


площен дренаж по дъното на всяка клетка



дренажни тръбопроводи



колекторни тръбопроводи



ревизионни шахти за инфилтрат (Ш1÷Ш4)

В ретензионния басейн ще се заустват 4 бр. колекторни тръбопроводи за инфилтрат.
Нивото на инфилтрата в ретензионния басейн ще се поддържа до кота 450.0 m, която е
кота долен ръб на вливащите се в басейна дренажни тръбопроводи от клетките. Това ниво се
установява визуално, тъй-като изходите на тръбите в басейна са видими.
При нужда от вода за оросяване ще се използва събрания в ретензионния басейн
инфилтрат. В случай на достигане на пределно допустимото ниво на инфилтрат в
ретензионния басейн и липса на необходимост от оросяване, излишните количества ще бъдат
прехвърляни в цистерни, посредством които ще бъдат отвеждани за третиране в
пречиствателна станция.
Атмосферните води от охранителните канавки, които предпазват територията на
депото срещу навлизане на повърхностни води от съседните терени, чрез шахти 1 и 2 ще
бъдат зауствани в дъждовната улична канализация. Имотът граничи от север с улици,
предмет на бъдещо проектиране.
В приложение са представени Генерални планове (Генпланове) с нанесени
съоръжения за отводняване площта на депото.
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Приложение II:
(№ 6.1) Генпланс нанесена дренажна система
(№ 6.2) Генплан с нанесени съоръжения за повърхностно отводняване
2.4. Решение за утвърждаване на окончателната площадка
Приложение I
(№ 4) Решение по ОВОС № 1-1/2021 г.

3. Кратък преглед на основното замърсяване на околната среда по
отношение на:
3.1. Въздух
На територията на депото ще се извършва приемане с цел депониране на
пакетираните в „биг-бег“ отпадъци от дейността на инсталацията за производство на енергия
от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера. Отпадъците ще се товарят на
автосамосвали и транспортират до клетката, в която се работи в дадения момент. В периода
на експлоатацията ще се извършват дейности, водещи до отделяне на неорганизирани прахогазови емисии в атмосферния въздух следствие движението на тежкотоварните автомобили
по пътищата в района.
Отпадъците се транспортират в плътно затворени чували и по този начин ще се
депонират. Не е възможно да има вторичен унос на вещества от отпадъците, тъй като през
целия период на експлоатация на депото отпадъците ще са напълно изолирани от
атмосферата. Периодично се предвижда и запръстяване на депонираните отпадъци със земни
маси, което допълнително минимизира всякаква вероятност от замърсяване на атмосферния
въздух с вещества от отпадъците- в случай, че допуснем наличие на „биг-бег“ с нарушен
външен вид.
Не се очаква и негативно въздействие от площта на депото, тъй като материалите,
които ще се използват за периодично покриване на отпадъците и за запечатване на клетките
са земни маси от района. Голяма част от тези земни маси са отделени още в етапа на
строителството, от строителните изкопи. За да се ограничи все пак евентуална ветрова
ерозия от площадките на вътрешните пътища и експлоатираните клетки (независимо, че в
случая ерозията е идентична на съседните незастроени терени, извън територията на
депото), е предвидено оросяване. За целите на оросяването ще се осигурят бензинова помпа
тип: ТЕТ-50Н, пожарникарски маркучи с обща дължина 100 m и два броя оросители тип:
„Сила 30“, а водата е от ретензионния басейн на депото.
От горното следва, че като източник на замърсяване може да се идентифицира
единствено транспорта от инсталацията на „Грийнбърн“ ЕООД, където се образуват
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отпадъците, до площадката на депото. Следствие горивните процеси в двигателите за
вътрешно горене на тежкотоварните автомобили в атмосферата се изхвърлят основно CO x,
SOx, NOx, CnHm и прах (сажди).
Не се очаква да има други замърсители в атмосферния въздух.
3.2. Отпадъци
На площадката на депото ще се извършва само периодично депониране (един-два
пъти седмично), не изискващо постоянни работни места.
Поради тази причина, не се очаква генерирането на битови отпадъци по време на
експлоатация.
Отпадъците за депониране са опаковани в биг-бегове, които ще се доставят с
автотранспорт и ще се разтоварват и подреждат в клетката с товарно/разтоварна техника тип
МТ835/МТ1440. Депонирането на отпадъците започва след положен долен изолиращ екран и
изпълнена дренажна система на клетката. Влизането на механизация в клетката ще се
извършва само през рампи, изпълнени чрез насип от фракция 0-63 mm за пътна настилка.
По време на експлоатация на депото не се очаква генериране на отпадъци.
3.3. Отпадъчни води
Отпадъчните води, които ще се формират от депото са инфилтрат от преминалите
през депонираните опасни отпадъци атмосферни води. В случай на разкъсване на
депонираните „биг-бег“ контейнери съществува вероятност опасни вещества, съдържащи се
в депонираните отпадъци да влязат в контакт с дрениращата се атмосферна вода, в
зависимост от нейния киселинен характер. Предвид производствения процес, при които се
генерират отпадъците и в резултат на предварително проведени изпитвания по компонентен
състав и определените високи съдържания на тежки метали има предположения, че
депонираните отпадъци могат да проявяват опасни свойства.
С оглед на това не трябва да се допуска нарушаване целостта на „биг-бег“
контейнерите. Необходимо е да се осигури екологосъобразно обезвреждане на отпадъците,
чрез стриктно прилагане на технологията за депониране и съответно ограничаване на
евентуални вредни последици върху околната среда.
Инфилтрата от депото ще се събира в ретензионен басейн чрез 4 бр. колекторни
тръбопроводи.
Ретензионният басейн е с полезен обем 3600 m 3 и може да задържи инфилтрат,
образуван при максимални валежи за около 5 месеца, без да е необходимо да се подава в
депото за оросяване и изпарение.
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В случай на достигане на пределно допустимото ниво на инфилтрат в ретензионния
басейн и липса на необходимост от оросяване, излишните количества ще бъдат прехвърляни
в цистерни, посредством които ще бъдат отвеждани за третиране в пречиствателна станция.
По време на строителството и експлоатацията не се предвижда отвеждане на
отпадъчни води към подземни водоносни структури, т.к. депото е подсигурено с долен
изолиращ екран и дренажна система, улавяща инфилтратите.
Битово-фекални отпадъчни води:
Не се предвижда изграждане на водопровод и канализация за отпадъчните води.
Персоналът на площадката е осигурен с химическа тоалетна и бутилирана вода за пиене.
Няма да се изграждат и санитарни помещения.
Дъждовни отпадъчни води:
Преминалите през депонираните отпадъци атмосферни води ще бъдат улавяни от
дренажна система и чрез нея ще се отвеждат към ретензионен басейн, в който ще бъдат
събирани.
Атмосферните води от охранителните канавки, които предпазват територията на
депото срещу навлизане на повърхностни води от съседните терени, чрез шахти 1 и 2 ще
бъдат зауствани в дъждовната улична канализация. Имотът граничи от север с улици,
предмет на бъдещо проектиране.
3.4. Шум
На площадката на депото няма да се експлоатират съоръжения, които да
представляват източник на шум и не се предвижда измерване, контрол и докладване на
шумови емисии.
Периодично (един-два пъти седмично) ще се извършва транспорт, приемане на
територията на депото и депониране на отпадъци. В този период е възможно да има
движение на тежкотоварна техника (до 10 самосвала за деня, веднъж седмично) и
товарно/разтоварна техника тип МТ835/МТ1440, което ще е за малък период от време.
3.5. Риск от аварии с опасни химични вещества
На площадката на депото няма да се извършват дейности (производство/ употреба/
съхранение) с опасни вещества в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.
Опасни вещества ще има налични единствено в автомобилните транспортни средства,
товарно/разтоварна техника тип МТ835/МТ1440 и бензиновата помпа за оросяване на
площадката. Не се предвиждат резервоари за съхранение на опасни вещества. На площадката
няма да се извършват дейности по зареждане с горива или извършване на сервизни дейности
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по използваната техника. Зареждането с гориво ще се осъществява в разположението в
района търговски обекти за продажба на горива. Обслужването на техниката ще се извършва
в лицензирани сервизи. Единствено ще се извършва зареждане на бензиновата помпа на
площадката на депото, чрез туба за гориво с обем 10 l. Обемът на резервоара на помпата е до
10 l.
Като цяло освен опасните отпадъци, които ще се обезвреждат на специално
изграденото за целта депо, други опасни вещества не се очакват.
Дейностите по третирана на тези отпадъци включва следните операции:
-

натоварване на плътно затворени гъвкави тъкани полипропиленови контейнери

тип „биг-бег“ с отпадъци върху тежкотоварна техника и транспортиране до площадка
притежаваща разрешение по чл. 67 от ЗУО или КР;
-

подреждане на купчини и депониране на площадка притежаваща разрешение по

чл. 67 от ЗУО или КР – отпадъците остават в плътно затворените контейнери.
Описаните по-горе дейности по третиране на отпадъците изключва всякакво
негативно въздействие върху околната среда или човешкото здраве. Няма насипване на
прахообразни вещества на открито. Не се предвижда транспорт на насипани в каросерията на
камионите прахообразни вещества. Не се предвижда съхранение на прахообразни вещества
на открито.
За отпадъци с кодове 19 01 11*, 19 01 07* и 19 01 13* са изготвени Доклади от
основно охарактеризиране с данни за състава им. Докладите са утвърдени от Изпълнителния
директор на ИАОС със становище, изх. № 708/23.03.2020 г. Въз основа на информацията за
състава на отпадъците и критериите за класификация на веществата по Регламент (ЕО) №
1272/2008 на европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008 година относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), по-долу ще се
направи анализ за наличие на свойства, причисляващи ги към една или повече категории на
опасност от Приложение 3 на ЗООС.
Класификацията на отпадъците в съответствие с Регламент CZP минава през следните
основни етапи:
 по данните за състава на отпадъците ще се идентифицират веществата, които
имат свойства, причисляващи ги към една или повече категории на опасност от Приложение
3 на ЗООС. За целта ще се използва информационната база данни на Европейската агенция
по химикалите (ECHA);
 за веществата, които се причисляват към Раздел „Н“ – Опасности за здравето от
Приложение 3 на ЗООС се прилагат критериите за класифициране на смеси като остро
токсични, т. 3.1.3 от Регламента;
27

Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД

 за веществата, които се причисляват към Раздел „Е“ – Опасности за околната
среда от Приложение 3 на ЗООС се прилагат критериите за класифициране на смеси като
опасни за околната среда, т. 4.1.3 от Регламента.
Съгласно Доклади от основно охарактеризиране, отпадъците не се причисляват към
нито една от категориите опасности съответстващи на Раздел „Р“ – Физични опасности от
Приложение 3 на ЗООС.
Таблица I.3-3Състав на отпадъците и кодове на опасност
Вещества съдържащи се в
отпадъци с кодове: 190107*,
190111* и 190113*

Категория/и на опасност съгласно
Класификация по
Регламент (ЕО) № 1272/2008 за
приложение № 3
класифицирането, етикетирането и
към чл. 103, ал. 1
опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ,) (ОВ,
ЗООС
L
353/1
от
31
декември
2008г.)
Вещество
%
Sb – антимон
< 0.000005
Н351, Н373, Н412, Н360, Н362
Не
As – арсен
< 0.00001
Н301, Н331, Н400, Н410
Част 1, Раздел „Е“,
Раздел „Н“
Ba - барий
0.002÷0.007
Не
Hg – живак
0.0000005
÷ Н330, Н360D, Н372, Н400, Н410
Част 1, Раздел „Е“,
0.000003
Раздел „Н“
Cd – кадмий
< 0.000001
Н330, Н350, Н372, Н400, Н410, Н341, Н361fd, Част 1, Раздел „Е“,
Н250
Раздел „Н“
Cu – мед
0.00002÷0.0002
H400, H302, H410, H411, H319, H331, H335, Не
H315, H332, H228
Mo – молибден
0.00004÷0.0002
Не
Ni – никел
< 0.000002
Н372, Н317, Н351, Н412, Н350, Н334, Н400, Част 1, Раздел „Е“
Н411, Н341
Pb – олово
0.0002÷0.0125
Н360, Н410, Н400, Н372, Н362, Н350, Н411
Част 1, Раздел „Е“
Se – селен
< 0.00001
Н301, Н331, Н373, Н413
Част 1, Раздел „Н“
Cr – хром
0.00004÷0.0011
Не
Zn - цинк
0.0002÷0.0061
Н400, Н410
Част 1, Раздел „Е“
SO4 – сулфати / 0.04÷1.14
Не
CaSO4 *1
F – флуориди/ 0.0016÷0.003
Н319, H315, H335
Не
CaF2 *1
Cl – хлориди/ 0.2÷9.7
Н319
Не
1
CaCl2 *

*1 Съгласно BestAvailableTechniques (BAT) ReferenceDocumentforWasteIncineration, 2016 г.,
при процеса на пречистване на димните газове от HCl, HF и SO 2 с хидратна вар, какъвто е
приложен и в инсталацията за производство на енергия от отпадъци и биомаса на
„Грийнбърн“ ЕООД, се образуват CaCl 2, CaF2 и CaSO4. Очистването на киселите газове с
хидратна вар е причината за присъствието на сулфати, флуориди и хлориди в отпадъците
от инсталацията на „Грийнбърн“ ЕООД.
Съгласно хармонизираната класификация на Европейската агенция по химикали за
веществата съдържащи се в отпадъците, е необходимо да се направят проверки за
причисляване към следните категории опасности съответстващи на:
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 Раздел „Н“ – Опасности за здравето от Приложение 3 на ЗООС, поради наличие
на вещества, които са токсични при поглъщане (As, Se) и/или смъртоносни/ токсични при
вдишване (As, Hg, Cd, Cu, Se);
 Раздел „Е“ – Опасности за околната среда от Приложение 3 на ЗООС, поради
наличие на вещества, които са силно токсични за водните организми (As, Hg, Cd, Ni, Cu, Pb,
Zn) и/или силно токсични за водните организми, с дълготраен ефект (As,Hg, Cd, Cu, Pb, Zn),
и/или токсични за водните организми, с дълготраен ефект (Ni, Cu, Pb).
ПРОВЕРКА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ КАТО ОСТРО ТОКСИЧНИ:
В състава на отпадъците влизат вещества, които са отнесени към една от четирите
категории на остра токсичност по орален или инхалационен път в съответствие с числените
критерии, показани в таблица 3.1.1 на Регламент CZP ( Таблица I.3-4). Острите токсични
стойности са изразени като (приблизително) ZD50 (орални) или ZC50 (инхалационни)
стойности или като оценки на остра токсичност (ATE), определящи).
Таблица I.3-4Категории на опасност остра токсичност и оценки на остра токсичност
(ATE), определящи съответните категории), определящи съответните категории
Път
на
експозиция
Орална
(mg/kg
телесно тегло)
Прах (mg/l)

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Категория 4

ATE), определящи ≤ 5

5 < ATE), определящи ≤ 50

50 < ATE), определящи ≤ 300

300 < ATE), определящи ≤ 2000

ATE), определящи ≤ 0.05

0.05 < ATE), определящи ≤ 0.5

0.5 < ATE), определящи ≤ 1.0

1.0 < ATE), определящи ≤ 5.0

В съответствие с критериите за класифициране на смеси като остро токсични по
Регламент CZP, ATE), определящи на сместа се определя чрез изчисления, основани на стойностите на
ATE), определящи за всички съставки от значение за класификацията според следната формула по-долу за
орална или инхалационна токсичност:
Ci
100
=∑
ATE mix n ATE i
където:
ATEmix = Оценка на остра токсичност на отпадъците
Ci = концентрация на съставката i (тегловни или обемни %););
i = индивидуалната съставка от 1 до n
n = брой съставки
ATEi = Оценка на остра токсичност на съставка i.
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Острата токсичност означава онези вредни ефекти, които възникват след приемане
през устата на еднократна доза вещество или смес, или на многократни дози в течение на 24
часа, или при експозиция при вдишване в течение на 4 часа.
ATE), определящиi за всяка съставка е съгласно досиетата на опасните вещества, публикувани в
Европейската агенция по химикали.
Таблица I.3-5Оценки на остра токсичност за всяка съставка
Вещество
As1
Hg2
Cd3
Cu4
Se5

LC50/LD50, орално
mg/kg
144
7

LC50/LD50, инхалаторно
mg/l
0.027
0.0046
5.11
0.052

По-долу ще се направят последователни изчисления за ATE), определящиmix:
1. Оценка на остра токсичност на отпадъците при орална експозиция:
Ci
0.00001 As 0.00001Se
100
=∑
=
+
ATE mix n ATE i
144 As
7Se
ATEmix =

100
=66754967 mg/kg
1.498 E−06

2. Оценка на остра токсичност на отпадъците при инхалаторна експозиция:
Ci
0.000003 Hg 0.000001Cd 0.0002Cu 0.00001 Se
100
=∑
=
+
+
+
ATE mix n ATE i
0.027 Hg
0.0046Cd
5.11Cu
0.052 Se
ATEmix =

100
=178571mg/l
0.00056

При сравнение на получените резултати за оценка на остра токсичност на отпадъците
със съответните категории на опасност от Грешка: не е намерен източникът на обръщение
може да се заключи, че отпадъците:
 не се класифицират като токсични при поглъщане със съответните категории на
опасност Н300, Н301, Н302;
 не се класифицират като смъртоносни/ токсични при вдишване със съответните
категории на опасност Н330, Н331, Н332;

1https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.316
2https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.278
3https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.320
4https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.326
5https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.029.052
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 не притежават еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи
аварии с опасни за здравето вещества.
ПРОВЕРКА

ЗА

КЛАСИФИЦИРАНЕ

НА

ОТПАДЪЦИТЕ

КАТО

ОПАСНИ

ЗА

ОКОЛНАТА СРЕДА:
Системата за класифициране на смеси обхваща всички категории за класифициране,
използвани за химични вещества: категория 1 за остра опасност и класове на опасност 1—4
за хронична опасност. В конкретния случай, за определяне на еквивалентните свойства по
отношение на потенциал за големи аварии с опасни за околната среда вещества, от значение
са категория 1 за остра опасност и класове на опасност 1 и 2 за хронична опасност.
Таблица I.3-6Вещества участващи в състава на отпадъците, класифицирани като
опасни за околната среда
Вещество
As
Hg
Cd
Cu
Ni
Pb
Zn

Категория 1/ Н400
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Клас на опасност 1/ Н410
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да

Клас на опасност 2/ Н411
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Не

1. Проверка за класифициране в Остра опасност , категория 1:
В съответствие с Регламент CZP, първо се отчитат всички съставки, класифицирани в
категория 1 за Остра опасност. Ако сумата от тези съставки превишава 25 %, цялата смес се
класифицира в Остра опасност, категория 1.
Когато сместа съдържа съставки, класифицирани в Остра опасност, категория 1 или
Хронична опасност, категория 1 трябва да се обръща внимание на факта, че такива съставки,
в случаите, в които тяхната остра токсичност се намира под 1 mg/l, спомагат за токсичността
на сместа дори при ниска концентрация. При тези обстоятелства прилагането на обичайните
общи пределни концентрации може да доведе до класификация на сместа в по-ниска
категория

на

опасност.

Затова,

за

високо

токсичните

съставки

се

прилагат

мултипликационни коефициенти, съгласно Таблица 4.1.3 на Регламент CZP -Таблица I.3-7.
Таблица I.3-7Мултипликационни коефициенти за остро токсични съставки на смеси
Стойност L(E), определящи съответните категории)C50
0.1< Z(E), определящи)C50 ≤1
0.01< Z(E), определящи)C50 ≤0.1
0.001< Z(E), определящи)C50 ≤0.01
0.0001< Z(E), определящи)C50 ≤0.001
0.00001< Z(E), определящи)C50 ≤0.0001
(продължава с интервали с фактор 10)

Мултипликационен коефициент (М)
1
10
100
1000
10000
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Тук е важно да се отбележи, че съгласно регламента, обикновено острата токсичност
за водната среда се определя, като се използва 96 часа ZC 50 за рибите, за ракообразни — 48
часа E), определящиC50 и/или 72 или 96 часа E), определящиC50 за водорасли. Тези видове обхващат широк кръг
трофически нива и таксони и се считат за заместители за всички водни организми. В Таблица
I.3-8е представена информация за токсичните ефекти върху водните организми на
изследваните съставки и съответните мултипликационни коефициенти.
Таблица I.3-8Информация за токсичността на съставките в отпадъците и съответните
мултипликационни коефициенти
Вещество
As6
Hg7
Cd8
Cu9
Ni10
Pb11
Zn12

L(E), определящи съответните категории)C50 4 дни за риби,
mg/l
10÷29
0.03÷1.2
0.7÷6.5
0.003÷9.1
15.3
0.041÷40.5
0.11÷2.9

L(E), определящи съответните категории)C50 48 h за безгръбначни,
mg/l
0.85
0.013÷0.3
0.026÷3.1
0.155÷2.9

Мултипликационен
коефициент (М)
1
10
1
100
10
10
1

Сумата на съставките, класифицирани в категория 1 за Остра опасност (As, Hg, Cd, Ni,
Cu, Pb, Zn), умножени по съответните коефициенти М (Таблица I.3-8) е 0.15%, което е под
25% и съответно отпадъците не се класифицират в тази категория.
2. Проверка за класифициране в Хронична опасност, категория 1 и/или 2:
Аналогично на горното, ако сумата на съставките, класифицирани в Хронична
опасност, категория 1, умножени по М е равна или превишава 25 %, цялата смес се
класифицира в категория 1 за хронична опасност.
Сумата на съставките, класифицирани в категория 1 за Хронична опасност (Hg, Cd,
Cu, Pb, Zn) е 0.15%, което е под 25% и съответно отпадъците не се класифицират в тази
категория.
Възможността за класифициране на отпадъците в Хронична опасност, категория 2 се
изчислява чрез сумиране на всички съставки, класифицирани в категория 1 за хронична
опасност (As,Hg, Cd, Cu, Pb, Zn), умножени по съответните им М-коефициенти, умножена по
десет, заедно със сумата на всички съставки, класифицирани в категория 2 за хронична
токсичност (Ni), е равна или превишава 25 %.
6https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.316
7https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.278
8https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.320
9https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.326
10https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.283
11https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.273#ScientificProperties
12https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.028.341
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Сумата на съставките, класифицирани в категория 1 за Хронична опасност (Hg, Cd,
Cu, Pb, Zn) умножени по 10 и по М, със съставките класифицирани в категория 2 за хронична
опасност е 1.5%, което е под 25% и съответно отпадъците не се класифицират и в тази
категория.
При сравнение на получените резултати за оценка на остра/хронична опасност за
водните организми може да се заключи, че отпадъците:
 не се класифицират с Остра опасност със съответната категория на опасност
Н400;
 не се класифицират с Хронична опасност, категория 1 или 2, и съответните
категории на опасност Н410, Н411;
 не притежават еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи
аварии с опасни за околната среда вещества.
Като допълнителна мярка срещу недопускане възникване на негативни ефекти върху
околната среда и човешкото здраве, е предвидено запръстяване на депонираните отпадъци
със земни маси за предпазване от атмосферни влияния чувалите (контейнерите) тип „бигбег“.
Законодателството във връзка с изграждане на депа за опасни отпадъци изисква
полагането на долен изолиращ екран, изграждане на дренажна система и събиране на 100%
от инфилтрата в т.нар. ретензионен басейн. По този начин се гарантира, че дори да се
наруши целостта на опакованите отпадъци, то атмосферни води влезли в контакт с
отпадъците да се улавят, т.е. не е възможно възникването на токсичен ефект за водните
организми. Долният изолиращ екран се изпълнява от високоплътен еластичен материал,
който не се влияе дори от силни земетресения (поради еластичността му) и дори при
природни бедствия не се очаква да възникне негативен ефект върху околната среда.

4. Становища на заинтересуваните юридически лица към датата на
подаване на заявлението
До момента не са постъпили възражения относно изграждането на депото за опасни
отпадъцикъм инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“
ООД, гр. Пещера.
Приложение I:
(№ 4) Решение по ОВОС № 1-1/2021 г.
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ІІ. 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
Депото се разполага на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
56277.3.1779, м. Луковица, в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с
площ 55.254 дка.
Географски координати на условен геометричен център на производствената
площадка (WGS 84):

географска ширина /

географска дължина

42° 1'52.81"

24°19'55.14"

/

Намира се в най-ниските зони на северния склон на планината Родопи недалеч гр.
Пещера-квартал „Луковица и на около 700 m северно от пътя, свързващ град Пещера с град
Брацигово.
Имотът е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Имотът е собственост на възложителя
по силата на нотариален акт за покупко-продажба, рег. № 163, том 3 от 04.07.2019 г.
Приложение II:
(№ 1.1) Генплан на площадката
(№ 1.2) Карта с местоположение на депото и близки населени места
1.1. Наименование, пълен адрес, телефон, факс
Депото се разполага на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
56277.3.1779, м. Луковица, в землището на гр. Пещера, община Пещера, област
Пазарджик.
Оператор, подаващ заявлението: „Грийнбърн” ЕООД
Инсталация обект на заявлението: Депо за опасни отпадъци към инсталация за
производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера.
Име:

„Грийнбърн” ЕООД

Седалище:

гр. Ловеч, бул. „Мизия“ № 1

Булстат

203361709

Пълен пощенски адрес:

гр. Ловеч, бул. „Мизия“ № 1

Телефон:

0885 299 124

Факс:

084/661 515
34

Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД

Е-mail:

office@greenburn.bg

1.2. Лице за контакт
Иван Златев
Тел:

0350 6 56 34 395

Факс:

035 78 88 73

Е-mail:

i_zlatev@biovet.com

1.4. Схема на местоположението на всички сгради, съоръжения и дейности на
площадката
Депото за опасни отпадъци заедно с необходимите за функционирането му сгради,
съоръжения, пътища и проводи ще е разположено в границите на отредения за целта имот с
обща площ 55.254 дка.
В приложение към настоящото Заявление за издаване на КР е представен Генплан на
площадката.
В приложение към настоящото Заявление за издаване на КР е представена скица на
имота.
Приложение I:
(№ 2) Скица № 15-686609-29.07.2019 г. за ПИ с идентификатор 56277.3.1779
Приложение II:
(№ 1.1) Генплан на площадката
1.5. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта
и/или общината
- Електроснабдяване. Не се предвижда електроснабдяване на площадката.
Районното осветление на площадката ще се осигури от независим, собствен източник
на енергия - соларен панел.
- Водоснабдяване.
Водоснабдяване и канализация за обекта не са необходими, поради това, че на
площадката на депото ще се извършва само периодично депониране (един - два пъти
седмично), не изискващо постоянни работни места.
- Пътна инфраструктура. До имота, в който се предвижда изграждане на депо за
опасни отпадъци има предвиден достъп по улица (ПИ 56277.3.1780).
За

експлоатацията

на депото

предвидени

вътрешни

технологични

пътища,

предназначени да осигуряват достъп до клетките за отпадъци и ретензионния басейн.
Пътищата около клетките са с ширина 6 m и ще бъдат действащи до момента на закриване на
депото. Вътрешната страна на пътното платно граничи със зоната за обслужване на
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котлованите, която е с ширина 3 m. Пътищата са изпълнени с настилка d=50 cm - 45 cm,
фракция 0-63 mm за пътна настилка и 5 cmбитуминизирана фракция, и напречен наклон 2%
към котлованите. Пътищата по разделителните диги са с ширина 4 m и имат временен
характер - само за първи и трети етап на експлоатация. Предвидената настилка е от фракция
0-63 mm.
1.6. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи
Депото е разположено на територията на поземлен имот с идентификатор
56277.3.1779, м. Луковица, в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик.
На север парцелът, в който ще се изгради бъдещото депо, достига до участък, който се
използва за сметище. От останалите страни площадката е оградена от незастроени площи,
покрити с дървесна и храстова растителност. По западната и южната граници на участъка са
оформени стръмни откоси с височина, която достига до повече от 7.0–8.0 m.

2. Системно управление по околната среда
2.1. Политика на фирмата по околна среда
Изграждането на депото е в пряка връзка с експлоатацията на инсталацията за
производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД, която пък от своя
страна оползотворява отпадъците генерирани от основната производствена площадка на
„Биовет“ АД гр. Пещера. Инсталацията се експлоатира в съответствие с условията на КР №
558-Н0/2017 г. (гр. Пещера). От дейността на инсталацията се генерират опасни отпадъци.
Съгласно условие 11.6.1 на КР, на „Грийнбърн“ ЕООД се разрешава да предава за
обезвреждане отпадъците от дейността на инсталацията извън територията на площадката
единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или КР.
Ръководството на „Грийнбърн” ЕООД се стреми да следва политиката на динамично
качество в цялата дейност на фирмата, осъзнава своята отговорност да развива не само
успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда, здравето и
безопасността на хората. Стремежът ни да завоюваме доверието на клиентите и всички
заинтересовани страни се гради не само на високото качество, но и на възприетата политика
за управление на околната среда, здравето и безопасността при работа.
Ръководството на „Грийнбърн” ЕООД отдава първостепенно значение на опазване
на околната среда, здравето и безопасността при работа в цялостната дейност на фирмата (за
определения обект и област на приложение) и се ангажира с провеждането на политика,
основана на следните принципи:
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Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието на околната среда изразено

чрез наблюдение, анализ, контрол, разумно използване на природните ресурси, енергия,
отделяне на емисии и генериране на отпадъци.


Дружеството отчита, че здравето, безопасността и добрите условия на труд на

служителите е неразделна част за успеха на извършваните дейности и за това
„Здравословните и безопасни условия на труд” (ЗБУТ) са приоритет в управленската
политика на ръководството.


Ръководството на Дружеството се ангажира с наблюдение и оценка на системата

за управление на „околната среда” (ОС) и ЗБУТ, за да гарантира нейната ефективност.


Стриктно спазване и контрол на приложимите за фирмата законови и други

нормативни изисквания по опазване на околната среда, както и изискванията към самото
производство.


Дружеството се съобразява с приложимите закони, наредби и стандарти, на

национално и международно ниво, както и други изисквания на клиенти и организации.


Приоритетно сътрудничество с доставчици, които имат внедрени системи за

управление на ОС и ЗБР или спазват основните принципи на производство, водещи до
намаляване на вредното въздействие върху екологичното равновесие на планетата.


Оценка на значимите аспекти свързани с разход на природни суровини,

замърсяване компонентите на околната среда при отчитане на действащи законови и други
изисквания и ефективното им управление.


Висшето ръководство насърчава поддържането на фирмена култура, която

приема опазването на околната среда, здравето и безопасността на персонала, като
неразделна част от управленската философия.


Отговорността за опазване на околната среда, здравето и безопасността са ясно

дефинирани на всички нива в Дружеството и персонала е запознат с политиката по ОС и
ЗБУТ, общите и конкретни цели, значимите аспекти.


Чрез подходяща информация, обучение и контрол по ОС и ЗБУТ, всички

служители ще изпълняват своите задължения при максимално намален риск за възникване на
евентуални инциденти, водещи до увреждане на здравето им.


Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на

аварии, извънредни ситуации и екологични замърсявания, както и предприемане на действия
за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда.


Непрекъснато повишаване мотивацията на персонала, формиране на фирмена

култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа,
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осъзнаване на въздействието върху околната среда от дейността на всеки работник и
служител.


Познаване и отчитане на интересите по опазване на околната среда на свързаните

с нас заинтересовани страни - партньори, доставчици, клиенти, централни и местни власти,
неправителствени организации и граждани


Запознаване на нашите клиенти, доставчици, обществени и правителствени

организации и други заинтересовани лица с политиката за управление на ОС и
„безопасността и здравето при работа”.
2.2. Система за управление по околна среда
Фирмата няма въведена система за управление по околна среда (ISO 14001 или
E), определящиMAS).
2.3. Докладване за управлението по околна среда
Не е налична система за управление по околна среда.
2.4. Добри управленски практики
Ръководството на фирма „Грийнбърн” ЕООД възприема охраната на околната среда
като неразделна част от по-нататъшното развитие на фирмата и като основа за добрите
отношения с държавното управление, региона и клиентите. Чрез внедряване, развитие и
непрекъснато подобряване на дейностите, свързани с управление на околната среда, здравето
и безопасността при работа, чрез въвеждане на технологии и спазване на действащото
законодателство, ние се стремим непрекъснато да намаляваме отрицателното въздействие от
дейността на фирмата върху околната среда. Едни от главните приоритети на нашата фирма
в областта на околната и работна среда са:


Оценка на екологичното законодателство и ефективно въвеждане на

изискванията в практиката.


Непрекъснато търсене на възможности за намаляване на разхода на енергия,

суровини и други материали.


Намаляване количеството на отпадъците и на разходите за тяхната преработка

чрез увеличаване на контрола по разделно събиране на битови отпадъци и такива от
дейността в офисите и производствените помещения. Разработване на програма за разделно
събиране на битовите и други отпадъци.


Строго спазване на приложимите за нашето производство законови и нормативни

изисквания по опазване на околната среда.


Предприемане на превантивни мерки за намаляване на заболеваемостта на

персонала.
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Оценка на опасните машини и операции в производството и предприемане на

мерки за ограничаване на риска от инциденти.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ
За всяка инсталация в обхвата на приложение № 4 към ЗООС се представя
информация за прилаганата/планираната техника относно:
3.1. Прилагане на чл. 123а, ал. 5 от ЗООС
Неприложимо- операторът не предвижда изпитване и прилагане на най-нови техники.
3.2. Съответствие с приложимо заключение за най-добра налична техника,
прието с решение на Европейската комисия
Към момента на подаване на настоящото заявление от цялата серия референтни
документи, изготвени в резултат от обмена на информация, организиран съгласно член 13 от
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 24 ноември 2010 година
относно емисиите от промишлеността, дейностите по третиране на отпадъци са обхванати
от:
 Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на комисията от 10 август 2018 година за
установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за третирането на
отпадъци съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2010 на комисията от 12 ноември 2019 година
за установяване на заключенията за НДНТ за изгаряне на отпадъци съгласно Директива
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
Решение 2019/2010 от 12.11.2019 г. се отнася единствено към инсталации, в които се
извършва изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци, т.е. няма отношение към
разглеждания обект.
Съгласно Решение 2018/1147 от 10.08.2018 г., заключенията за НДНТ за третирането
на отпадъци не разглеждат дейността „Депониране на отпадъци“ (стр. 3 / L208/40)депонирането е обхванато от Директива 1999/31/ЕО на Съвета. По-специално,
подземното,

постоянното

и

дългосрочното

съхранение

(≥

1

година

преди

обезвреждането, ≥ 3 години преди оползотворяването) са обхванати от Директива
1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци. Тъй като
Решение 2018/1147 препраща директно към Директива 1999/31/ЕО, може да се приеме, че в
директивата са описани приложимите заключения за НДНТ.
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Допълнително са направени сравнения с изискванията на Наредба № 6 от 27 август
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 е
синхронизирана с европейското законодателство. В наредбата са определени изискванията за
проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на депата за отпадъци.
В Приложение II.3 към настоящото заявление за издаване на КР е представена
информацията за „Използването на най-добри налични техники“. Със становище на
Изпълнителния директор на ИАОС, с изх. № КР-2220/17.09.2020 г., е потвърдено
прилагането на НДНТ- Приложение I.3.
3.3. При липса на съответствие по т. 3.2 - информация и доказателства за
наличие на обстоятелства по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС
Разглежданата инсталации за депониране на опасни отпадъци съответства на найдобрите налични техники описани в Директива 1999/31/ЕО.
3.4. Описание на технологичните съоръжения (тези, в които се извършват
производствени процеси)
Предвижда се изграждане на ново депо за обезвреждане чрез депониране на опасни
отпадъци със следните кодове и наименования съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за
класификация на отпадъците:


19 01 07*Твърди отпадъци от пречистване на газове



19 01 11*Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества



19 01 13*Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества
За отпадъците, които ще се подлагат на дейност по обезвреждане D5 съгласно ЗУО

няма други методи за третиране, които са от по-горен ред в йерархията при управление на
отпадъците. Опасните отпадъци се образуват при експлоатацията на инсталацията за
производство на енергияот отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД в гр. Пещера.
Изграждането на депото е в пряка връзка с експлоатацията на инсталацията за
производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД. Инсталацията се
експлоатира в съответствие с условията на комплексно разрешително (КР) № 558-Н0/2017 г.
(гр. Пещера). От дейността на инсталацията се генерират опасни отпадъци (посочени са погоре). Съгласно условие 11.6.1 на КР, на „Грийнбърн“ ЕООД се разрешава да предава за
обезвреждане отпадъците от дейността на инсталацията извън територията на площадката
единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или КР. Депото е
проектирано с общ полезен обем 266 000 m3, капацитет 133 000 t и попада в обхвата на
Приложение 4 на ЗООС, съответно подлежи на издаване на КР.
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Територията предвидена за изграждане на депо за опасни отпадъци е в близост до
площадката на възложителя, от която ще се транспортират отпадъците за обезвреждане, с
което ще се постигне максимално ограничаване на емисиите при транспорт.
Площадката, на която еизградено депото за опасни отпадъци (ПИ с идентификатор
56277.3.1779), е урбанизирана с начин на трайно ползване „За друг вид производствен,
складов обект“. Имотът не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и
защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.
ПИ 56277.3.1779 е с площ 55254 m2. Всички дейности, които се предвижда да се
реализират засягат тази площ и не са необходими допълнителни терени.
За площадката е изготвен генерален план съгласно изискванията на Наредба № 6 от
27.08.2013 г. (чл. 24), Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията на които трябва да
отговарят площадките за разположение на съоръжения за третиране на отпадъци (Глава
трета и ЗУТ), и съобразно конкретните условия и приетата технология за строителство и
експлоатация на депата. Съгласно изискванията на Наредбата коефициента на използваемост
на територията на площадката при депониране е 0.90, максимално допустимата плътност на
застрояване е 80% и минимално озеленената площ в % от общата площ е 10% от
незастроената площ + 50% от рекултивираната площ на депото.
Застроените площи и основните параметри на депото са представени в табличен вид
по-долу:
Таблица II.3-9 Основни параметри на депото за опасни отпадъци
№

ПАРАМЕТРИ НА ДЕПОТО

мярка

Колич.

2

1.
Обща площ на площадката за изграждане на депо (ПИ 3.1779)
m
55254
2.
Полезен обем на депото (етапи 1, 2, 3 и 4)
m3
192000
3.
Общ полезен обем на депото при надграждане (етапи 5 и 6)
m3
266000
4.
Застроена площ на депото
m2
42697
5.
Използвана площ *1
m2
53419 *1
6.
Площ за озеленяване
m2
2700
2
7.
Коефициент на използваемост на площадката *
0.97 *2
8.
Плътност на застрояване
до 80%
*1 Използваната площ включва депото (42697 m2), технологичните пътища - в т.ч. пътно платно и откоси към
терена (9380.37 m2) и канавките ОК1 (622.8 m2) и ОК2 (718.36 m2).
*2 Коефициентът на използваемост е изчислен като отношение на площта, застроена с основното съоръжение
(депо) и надземни и подземни площадкови мрежи на техническата инфраструктура (пътища, канализационни
площадкови съоръжения - канавки) – 53419 m2, към общата територия на площадката – 55254 m2.

Експлоатацията на депото включва товарене на отпадъците образувани от дейността
на инсталацията за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД,
гр. Пещера, транспортиране до площадката и депониране. Същината на процеса
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представлява дейност по третиране на отпадъци съгласно ЗУО чрез обезвреждане – код на
дейността D5.
Отпадъците се натоварват върху тежкотоварната техника от площадката на
„Грийнбърн“

ЕООД,

гр.

Пещера.

Транспортират

се

по

съществуващата

пътна

инфраструктура в плътно затворени гъвкави тъкани полипропиленови контейнери тип „бигбег“.
След пристигане на площадката на депото, отпадъците се разтоварват и подреждат в
съответната клетка с товарно/разтоварна техника тип МТ835/МТ1440. Чувалите с отпадъци
се подреждат на редове и във височина до запълване на клетката.
С оглед предпазване на опаковките тип „биг-бег“ от атмосферни влияния се
предвижда периодично запръстяване на депонираните отпадъци със земни маси 20-50 cm.
Земните маси ще са от строителните изкопи за обекта – от временното депо в територията на
клетка 4.
За ограничаване на евентуална вятърна ерозия от площадките на изграждане на нови
вътрешни пътища, канавки, клетки и т.н., е предвидено оросяване. Водата необходима за
оросяването ще се осигурява от ретензионният басейн, който е с достатъчен капацитет да
обезпечи 100% от нуждите за вода.
На площадката е обособена една основна зона, на която се осъществява дейността –
депониране на отпадъци в обхвата, на която влизат.


основни съоръжения:

-

Котлован 1 с две клетки предназначени за самостоятелно депониране на

отпадъците в първи и втори етапи – площта на Клетка 1 е 10 416 m2, Клетка 2 е 6 730 m2. При
надграждане на котлован 1 в етап 5, площта е 7 583 m2.
-

Котлован 2 с две клетки за депониране на отпадъците в трети и четвърти етапи –

площта на Клетка 3 е 10 320 m2, Клетка 4 е 7 387 m2. При надграждане на котлован 2 в етап 6,
площта е 9 437 m2;
-

Дренажна система за инфилтрат;

-

Ретензионен басейн за инфилтрат.



инфраструктура

-

вътрешни технологични/обслужващи пътища;

-

повърхностно отводняване на територията;

-

ограда и врата за вход/изход.

Тук е важно да се отбележи, че е възможно надграждане във височина на Котлован 1
(Етап 5) и Котлован 2 (Етап 6).
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Цялата територия на депото ще се огради с ограда от поцинкована мрежа с височинаН=1.8 m и бетонови колове 12/12/2.4 m.
Предвиден е един вход/изход общо за приемната и основната зони. Вход/изхода ще се
затваря с метална двукрила врата. Дължината на оградата ще е 1031 m. Същата ще се
изпълнява по границата на ПИ.
До депото за опасни отпадъци има предвиден достъп по улица (ПИ 56277.3.1780).
За експлоатацията на депото са предвидени вътрешни технологични пътища,
предназначени да осигуряват достъп до клетките за отпадъци и ретензионния басейн.
По- подробна информация за технологичните съоръжения и съответствието им с
приложимите НДНТ, е представена в точка 3.1.1.1 на приложената информацията за
„Използването на най-добри налични техники“.
3.5. Описание на всички пречиствателни съоръжения/техники за намаляване на
емисиите
3.5.1. в атмосферния въздух
От дейността на депото няма да се формират емисии на вредни вещества в
атмосферния въздух.
Не са предвидени съоръжения за намаляване на емисиите в атмосферния въздух.
Предвидени са конкретни мерки за ограничаване на вредното въздействие върху
атмосферния въздух.
3.5.2. във водите
Отпадъчните води, които ще се формират от депото са инфилтрат от преминалите
през депонираните опасни отпадъци атмосферни води. Сами по себе си, предвид характера
на депонираните отпадъци, инфилтратите също се считат за опасни. В случай на разкъсване
на депонираните „биг-бег“ контейнери съществува вероятност опасни вещества, съдържащи
се в депонираните отпадъци да влязат в контакт с дрениращата се атмосферна вода, в
зависимост от нейния киселинен характер.
Ретензионният басейн е с полезен обем 3600 m3 и може да задържи инфилтрат,
образуван при максимални валежи за около 5 месеца, без да е необходимо да се подава в
депото за оросяване и изпарение. При достигане на максимално допустимото ниво на
инфилтратите в него и при невъзможност за подаване на инфилтрат към работещата клетка
за оросяване, излишните количества ще бъдат изпомпвани с цистерни и ще се предават за
третиране в пречиствателна станция.

43

Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД

В процеса на експлоатация не се очаква замърсяване на подземните води с
инфилтрати поради това, че при изграждането на депото ще бъдат използвани изолационни
материали, недопускащи просмукване на инфилтратите.
От площта на депото няма да се формират отпадъчни води.
3.6. Информация за:
3.6.1. употребявани количества суровини, опасни химични вещества, енергия,
вода
По-долу е представена информация за техниките, които са приложени на площадката
на инсталацията и сравнението им с приложимите заключения за НДНТ:
Единицата третиран отпадък в инсталацията за обезвреждане на опасни
отпадъци, за която се посочват стойностите на консумация/употреба на ресурси и емисиите
от инсталацията е 1 tдепониран отпадък.
Таблица II.3-10Консумация на ресурси
Стойност съгласно
избрана техника
Консумация на вода
Консумация на топлинна енергия
Консумация на електрическа енергия
Употреба на опасни вещества (суровини, спомагателни материали):
Употреба на горива:
Показател

Стойност/обхват стойности
съгласно заключения за НДНТ
Няма конкретна стойност
Няма конкретна стойност
Няма конкретна стойност
Няма конкретна стойност
Няма конкретна стойност

3.6.2. изпускани количества/концентрации на отпадъчни газове/води, отпадъци,
риск от аварии
3.6.2.1. Емисии във въздуха
На територията на депото ще се извършва приемане с цел депониране на
пакетираните в „биг-бег“ отпадъци от дейността на инсталацията за производство на енергия
от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера. Отпадъците ще се товарят на
автосамосвали и транспортират до клетката, в която се работи в дадения момент. В периода
на експлоатацията ще се извършват дейности, водещи до отделяне на неорганизирани прахогазови емисии в атмосферния въздух следствие движението на тежкотоварните автомобили
по пътищата в района.
Отпадъците се транспортират в плътно затворени чували и по този начин ще се
депонират. Не е възможно да има вторичен унос на вещества от отпадъците, тъй като през
целия период на експлоатация на депото отпадъците ще са напълно изолирани от
атмосферата. Периодично се предвижда и запръстяване на депонираните отпадъци със земни
маси, което допълнително минимизира всякаква вероятност от замърсяване на атмосферния
44

Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД

въздух с вещества от отпадъците – в случай, че допуснем наличие на „биг-бег“ с нарушен
външен вид.
Не се очаква и негативно въздействие от площта на депото, тъй като материалите,
които ще се използват за периодично покриване на отпадъците и за запечатване на клетките
са земни маси от района. Голяма част от тези земни маси са отделени още в етапа на
строителството, от строителните изкопи. За да се ограничи все пак евентуална ветрова
ерозия от площадките на вътрешните пътища и експлоатираните клетки (независимо, че в
случая ерозията е идентична на съседните незастроени терени, извън територията на
депото), е предвидено оросяване.
3.6.2.2. Емисии във водите
Производствени отпадъчни води:
Отпадъчните води, които ще се формират от депото са инфилтрат от преминалите
през депонираните опасни отпадъци атмосферни води.
Инфилтрата от депото ще се събира в ретензионен басейн чрез 4 бр. колекторни
тръбопроводи.
Ретензионният басейн е с полезен обем 3600 m 3 и може да задържи инфилтрат,
образуван при максимални валежи за около 5 месеца, без да е необходимо да се подава в
депото за оросяване и изпарение.
В случай на достигане на пределно допустимото ниво на инфилтрат в ретензионния
басейн и липса на необходимост от оросяване, излишните количества ще бъдат прехвърляни
в цистерни, посредством които ще бъдат отвеждани за третиране в пречиствателна станция.
По време на строителството и експлоатацията не се предвижда отвеждане на
отпадъчни води към подземни водоносни структури, т.к. депото е подсигурено с долен
изолиращ екран и дренажна система, улавяща инфилтратите.
Битово-фекални отпадъчни води:
Не се предвижда изграждане на водопровод и канализация за отпадъчните води.
Персоналът на площадката е осигурен с химическа тоалетна и бутилирана вода за пиене.
Няма да се изграждат и санитарни помещения.
Дъждовни отпадъчни води:
Преминалите през депонираните отпадъци атмосферни води ще бъдат улавяни от
дренажна система и чрез нея ще се отвеждат към ретензионен басейн, в който ще бъдат
събирани.
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Атмосферните води от охранителните канавки, които предпазват територията на
депото срещу навлизане на повърхностни води от съседните терени, чрез шахти 1 и 2 ще
бъдат зауствани в дъждовната улична канализация.
3.6.2.3. Отпадъци
По време на експлоатация на депото не се очаква генериране на отпадъци.
3.6.2.4. Риск от аварии
На площадката на „Грийнбърн“ ЕООД не се произвеждат и/или съхраняват опасни
вещества в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. Опасни вещества ще има налични
единствено в автомобилните транспортни средства, товарно/разтоварна техника тип МТ835/
МТ1440 и бензиновата помпа за оросяване на площадката. Зареждането с гориво ще се
осъществява в разположението в района търговски обекти за продажба на горива.
Обслужването на техниката ще се извършва в лицензирани сервизи. Ще се извършва
зареждане единствено на бензиновата помпа на площадката на депото, чрез туба за гориво с
обем 10 l. Обемът на резервоара на помпата е до 10 l.
Дейността на депото попада в изключенията на чл. 103, ал. 8, т. 8 и не са приложими
задълженията по глава седма, раздел I от ЗООС.

4. Използвани ресурси
4.1. Вода
Водоснабдяване и канализация за обекта не са необходими, поради това, че на
площадката на депото ще се извършва само периодично депониране (един - два пъти
седмично), не изискващо постоянни работни места.Няма да се изграждат и санитарни
помещения. За нуждите на персонала епредвидена бутилирана вода за пиене.
При нужда от вода за оросяване ще се използва събрания в ретензионния басейн
инфилтрат от площта на депото.
Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води:
Не се предвижда изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.
Приложение Таблици:Таблица 4.1.1 не е попълнена поради липса на консуматори на
свежа вода.
4.2. Енергия
Не се предвижда електроснабдяване на площадката на депото.
Районното осветление на площадката ще се осигури от независим, собствен източник
на енергия - соларен панел.
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Приложение Таблици:Таблица 4.2.1 не е попълнена поради липса на консуматори на
ел. енергия.
4.3 Суровини, спомагателни материали и горива
4.3.а. Употреба
За експлоатацията на депото не са необходими суровини и спомагателни материали.
Горива:
По време на експлоатацията гориво ще се използва за автомобилните транспортни
средства, товарно/разтоварна техника тип МТ835/МТ1440 и бензиновата помпа за оросяване
на площадката.
Зареждането с гориво ще се осъществява в разположението в района търговски обекти
за продажба на горива. Обслужването на техниката ще се извършва в лицензирани сервизи.
Единствено ще се извършва зареждане на бензиновата помпа на площадката на депото, чрез
туба за гориво с обем 10 l. Обемът на резервоара на помпата е до 10 l.
На територията на депото няма да се допускат цистерни с гориво или др. транспортна/
промишлена техника освен обслужващата депото механизация.
Нормативна база:
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн. ДВ.
бр.10 от 4 Февруари 2000г., посл. доп. ДВ бр. 19 от 2021 г.)
Приложение Таблици:Таблица 4.3.3 не е попълнена поради липса на необходимост
от употреба на суровиниспомагателни материали и горива за дейността на инсталацията
по приложение № 4 на ЗООС.
4.3.б. Съхранение
На територията на депото за опасни отпадъциняма да се съхраняват други опасни
вещества освен приеманите за обезвреждане чрез депониране отпадъци от инсталацията на
инсталацията за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООДсъс
следните кодове и наименования съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация
на отпадъците:


19 01 07* Твърди отпадъци от пречистване на газове



19 01 11* Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества



19 01 13* Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества.
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Приложение Таблици:Таблица 4.3.1и Таблица 4.3.4 не са попълнени поради липса на
необходимост от употреба и/или съхранение на суровиниспомагателни материали и горива
за дейността на инсталацията по приложение № 4 на ЗООС.
4.3.1 Списък на резервоарите за съхранение
На площадката на депото няма да се извършват дейности (производство/ употреба/
съхранение) с опасни вещества в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС, съответно
резервоари за съхранение на такива не са предвидени.

5. Емисии във въздуха
5.1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни газове
За експлоатацията не депото за опасни отпадъци към инсталация за производство на
енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ООД, гр. Пещера не е необходимо
изграждане на съоръжения за пречистване на отпадъчни газове, тъй като на площадката няма
да съществуват организирани източници на отпадъчни газове.
Приложение Таблици:
Таблица 5.1 не е попълнена поради липса на източници на емисии и вид на
пречиствателните съоръжения.
5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници
Предвид характера на дейността на територията на депото няма да бъдат изграждани
изпускащи устройства за отпадъчни газове.
Приложение Таблици:
Таблица 5.2.1, Таблица 5.2.2 и Таблица 5.2.3 не са попълнени поради липса на
източници на емисии.
5.3. Неорганизирани емисии
На територията на депото ще се извършва приемане с цел депониране на
пакетираните в „биг-бег“ отпадъци от дейността на инсталацията за производство на енергия
от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера. Отпадъците ще се товарят на
автосамосвали и транспортират до клетката, в която се работи в дадения момент. В периода
на експлоатацията ще се извършват дейности, водещи до отделяне на неорганизирани прахогазови емисии в атмосферния въздух следствие движението на тежкотоварните автомобили
по пътищата в района.
Отпадъците се транспортират в плътно затворени чували и по този начин ще се
депонират. Не е възможно да има вторичен унос на вещества от отпадъците, тъй като през
целия период на експлоатация на депото отпадъците ще са напълно изолирани от
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атмосферата. Периодично се предвижда и запръстяване на депонираните отпадъци със земни
маси, което допълнително минимизира всякаква вероятност от замърсяване на атмосферния
въздух с вещества от отпадъците – в случай, че допуснем наличие на „биг-бег“ с нарушен
външен вид.
Не се очаква и негативно въздействие от площта на депото, тъй като материалите,
които ще се използват за периодично покриване на отпадъците и за запечатване на клетките
са земни маси от района. Голяма част от тези земни маси са отделени още в етапа на
строителството, от строителните изкопи. За да се ограничи все пак евентуална ветрова
ерозия от площадките на вътрешните пътища и експлоатираните клетки (независимо, че в
случая ерозията е идентична на съседните незастроени терени, извън територията на
депото), е предвидено оросяване. За целите на оросяването ще се осигурят бензинова помпа
тип: ТЕТ-50Н, пожарникарски маркучи с обща дължина 100 m и два броя оросители тип:
„Сила 30“, а водата е от ретензионния басейн на депото.
От горното следва, че като източник на замърсяване може да се идентифицира
единствено транспорта от инсталацията на „Грийнбърн“ ЕООД, където се образуват
отпадъците, до площадката на депото. Следствие горивните процеси в двигателите за
вътрешно горене на тежкотоварните автомобили в атмосферата се изхвърлят основно CO x,
SOx, NOx, CnHm и прах (сажди).
Транспортирането ще се извършва с автотранспорт (автосамосвали) по следния
маршрут:
 от инсталацията за производство на енергия от отпадъци и биомаса на
„Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера през Републикански път IIІ-377 – в посока с. Брацигово;
 на 1.57 km от началото се отклонява на север към складова база на „Биовет“, по
пътя свързващ Републикански път IIІ-377 с Републикански път IIІ-375;
 след складовата база на „Биовет“, маршрутът на камионите се отклонява на юг
през ПИ 56277.3.1780 - второстепенна улица и на 3.8 km от началото се достига входа на
депото.
Максималното транспортно разстояние е до 3800 m.
На площадката на депото ще се извършва само периодично депониране (един-два
пъти седмично), като са достатъчни до 10 курса (отиване и връщане) на тежкотоварната
техника. Приема се най-лошия сценарий, при който образувания отпадък за период от една
седмица се транспортира до площадката на депото за един час.
На площадката няма да се извършват дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7
от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани
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в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на
разтворители в определени инсталации и не се предвижда употребата на разтворители.
5.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха
Като интензивно миришещи вещества се разглеждат само тези вредни вещества,
които нормативната уредба не предвижда по-големи ограничения, обосновани с отрицателни
техни въздействия върху човешкото здраве и/или околната среда.
Съгласно Докладите от основно охарактеризиране, отпадъците са без характерен
мирис. Отпадъците са следствие на горивен процес (невъзможно е да има летлива
органична компонента), в стабилно състояние са и ще се транспортират и депонират в
плътно затворени контейнери тип „биг-бег“. Имайки предвид технологичните процеси,
които ще се извършват на площадката на депото, за която се кандидатства, при
експлоатациятаѝне се очаква формиране емисии на интензивни миришещи вещества.
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. Характеристика на климатичните и метеорологичните фактори влияещи
върху състоянието на въздуха
Климатичните условия са един от основните фактори, които спомагат за очистване на
атмосферата (валежите и ветровете) или създават условия за продължително задържане и
концентриране на замърсители в долния слой на атмосферата (мъгли, температурни
инверсии).
Разглежданият обект се намира на територията на гр. Пещера. Градът се намира на 20
km южно от Пазарджик, 47 km югозападно от Пловдив и на 125 km от София. Той е
разположен в хълмистите и предпланински места около северните склонове на Западни
Родопи, между които е врязана долината на Стара река и нейните притоци, на границата с
Горнотракийската низина. Средната надморска височина на град Пещера е 460 m, като
варира между 417 и 472 m.
Районът на община Пещера се характеризира с климата на преходната климатична
област – Северно родопски нископланински климатичен район. Релефните особености на
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района и близостта до Горнотракийската низина са факторите, които оказват съществено
влияние върху климатичните и метеорологични параметри.
Метеорологичните елементи, съгласно "Климатичен справочник на България",
характеризиращи краткотрайното състояние на атмосферата - температура, влажност и
подвижност на въздуха са представени вТаблица II.5-11, представителни за отделните
сезони месеци имат следните параметри:
Таблица II.5-11 Метеорологична характеристика на района на гр. Пещера
Параметър

I

Температура [°С]
Влажност [%]
Валежи [mm]
Скорост на вятъра [m/s]
Тихо време [%]

-0.3
81
131
1.2
23.3

IV
11.2
65
182
1.8
19.9

VII
21.9
59
158
2.0
19.0

X
12.5
67
139
1.7
23.8

Анализът на данните, използвани в „Актуализирана програма за управление на
качеството на атмосферния въздух“, показва, че едночасовите времеви интервали, през които
скоростта на вятъра е била под 1.4 m/s са 84.4%. Тези времеви интервали не са равномерно
разпределени в двете полугодия.
На следващата фигура е представена 8-румбова роза на вятъра за района на Пещера,
построена по данни от НИМХ, публикувани в цитираната по-горе програма.
Таблица II.5-12Годишна честота и средна скорост на вятъра по посока
Посока

Честота (%)

Скорост (m/s))

N
NE), определящи
E), определящи
SE), определящи
S
SW
W
NW

15.46
10.37
12.23
10.44
13.43
11.83
12.9
13.34

1.48
1.51
1.47
1.54
1.52
1.51
1.48
1.54
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Фигура II.5-2Роза на вятъра по скорост [m/s] и честота [%], за района на гр. Пещера
Районът се характеризира с 1976 часа годишна продължителност на слънчевото
греене. Максимумът на слънчевата радиация се наблюдава през лятото, месеците юни и юли.
Лятото е сравнително прохладно, със средна температура на най-топлия месец - юли до 22.5
°С. Зимата е сравнително мека, с устойчива снежна покривка. Минималните температури се
регистрират през януари и достигат до минус 15 °С. Средната годишна температура е 11.5
°С.
Морфографските особености на района оказват силно влияние и върху режима на
валежите. Северните дялове на Западни Родопи попадат във валежна "сянка" и валежите са
по-малки от тези на същите надморски височини в другите райони. Валежите за района са
610 mm годишна сума, количество нормално за България (най- малки са валежите в
Добруджанския край - 440 mm). Разпределението на сезонната сума на валежите е
неравномерно. Годишният ход на валежите е с максимум през пролетта - 182 mm и лятото 158 mm, и минимум през зимата - 131 mm и есента - 139 mm. Средната сума на валежи през
зимата е около 20% от годишните и е най-малка.
Средната дебелина на снежната покривка е около 10 cm, а средногодишният брой на
дните със снежна покривка е 27. При надморска височина от 1 500 до 2 000 m, снежната
покривка се задържа около 200 дни и достига дебелина 180 cm през март. Пролетното
пълноводие на Стара река се подхранва от снежни води.
Облачността в района е около 50-55 дни на годишна база. Мъглите са характерно
явление за студеното полугодие, когато е и най-високият процент тихо време.
Средногодишният брой на дните с мъгла е 23.8, предимно през периода октомври-март.
Максималният брой на дни с мъгла за периода април – септември е 19 дни, а за периода
октомври – март – 86 дни. Мъглите имат най-голяма повторяемост в сутрешните часове.
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Максимумът на мъглите съвпада с максимума на относителната влажност (декември).
Въздухът в района е най-сух през август, когато средната месечна стойност на относителна
влажност пада до 55%. Максимумът на относителната влажност е през зимните месеци 83%.
Влияние на климатичните и метеорологичните фактори върху разпространението
на вредните вещества в атмосферата.
Особеностите на климатичните, метеорологичните фактори и релефът на района
оказват съществено влияние върху разсейването на вредните вещества в атмосферата и
преноса на замърсени въздушни маси от по-близко разположени или по-отдалечени райони
със значителна концентрация на промишлени предприятия, от източниците на които се
изпускат различни вредни вещества.
Основен фактор за състоянието на въздуха в района е стабилността на атмосферата.
Особено значение за нея има вятъра. Времето с вятър е характерно за по-голямата част от
годината. Тихото време (със скорост на вятъра под 1 m/s) е характерно за една-пета от
годината (20.5%).
За района е характерна слаба до умерена турбуленция на въздушните маси (средната
месечна скорост на вятъра е между 1.2 и 2.2m/s), която до голяма степен се предопределя
от релефа. Най-силни са ветровете от запад и северозапад.
С увеличаване на скоростта на вятъра се увеличава разстоянието до което се пренасят
вредните вещества и обратното.
5.5.2. Въздействие върху качеството на атмосферния въздух от експлоатация на
инсталацията
За да се направи оценка на въздействието върху качеството на атмосферния въздух
при транспортирането на отпадъците е направено моделиране разсейването на основните
замърсители (серни, азотни оксиди и прах) в приземния атмосферен слой. Количественото
изражение на прогнозираните емисии е извършено съгласно одобрена от МОСВ Методика за
определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната
концентрация в приземния атмосферен слой - програмен продукт “TrafficOracle”.
Програмният продукт се състои от два основни модула: E), определящиMISSIONS и DIFFUSION, с
помощта на които са определени емисиите и концентрациите в приземния атмосферен слой
на азотни оксиди, серни оксиди и прах.
Модулът E), определящиMISSIONS изчислява емисията на определени вредни вещества в
отработените газове от двигателите с вътрешно горене на моторните превозни средства,
дефинирана на базата на Joint E), определящиME), определящиP/CORINAIR AtmosphericE), определящиmissionInventoryGuidebook.
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За входни параметри на модела е ползвана температура на околния въздух 30 °С. Тази
температура определя изключително неблагоприятни от екологична гледна точка условия,
тъй като през летния период ще се реализира най-малката температурна разлика и
минимално разсейване на замърсителите във височина.
Получената емисия от модул E), определящиMISSIONS е необходима като вход за модул
DIFFUSION, чрез който се изчислява концентрацията на замърсителите от линейните
източници в приземния слой на атмосферата чрез струен Гаусов модел. Съобразно входната
метеорологична информация модулът дава максималното възможно еднократно замърсяване
при съответните най-неблагоприятни метеорологични условия.
В съответствие с Наредба № 12 от 30.07.10 г. за норми на серен диоксид, азотен
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
допустимите стойности на замърсителите в атмосферния въздух са представени в следващата
таблица:
Таблица II.5-13 Допустими максимални нива на замърсителите в атмосферния въздух
съгласно Наредба № 12
Замърсител

PM10
SO2
NOx

Допустими нива в атмосферния въздух съгласно Наредба № 12
средночасова норма за
средноденонощна норма за средногодишна норма за
опазване на човешкото здраве
опазване на човешкото
опазване на човешкото
3
[µg/m ]
здраве
здраве
[µg/m3]
[µg/m3]
50
40
350
125
200
40

Модулът за изчисление на емисии за линеен източник изчислява, че при движението
на 20 тежкотоварни автомобила на час (по 10 автомобила в посока) емисията на серни
оксиди ще бъде 8.56*10-7g/m.s, на азотни оксиди – 8.75*10-6g/m.s и на прах 6.21*10-7g/m.s. Тук
е важно да се отбележи, че тези стойности на емисиите са максимални за един час,
образувани еднократно за седем дневен период от време.
Програмният продукт разполага с възможност за оценка на максимално еднократните
концентрации, които биха се получили в приземния атмосферен слой в резултат на
специфични метеорологични условия - третата опция на пакета „Максимално възможно
еднократно замърсяване”. За тази цел, при зададени параметри на източниците, се редува
целия набор от метеорологични параметри (посока, скорост на вятъра и клас на
устойчивост), като се определят тези, при които се получава най-висока стойност на
изчислената приземна концентрация.
Изчислено е максимално възможното еднократно замърсяване на въздуха вследствие
работата на двигателите с вътрешно горене на тежкотоварната техника.
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Максимално еднократните концентрации са определени при възможно най-лошите
метеорологични условия, с помощта на функцията „Максимално възможно еднократно
замърсяване” към модула „Diffusion” на програмния продукт „Трафик оракъл”. За входни
данни на модела са избрани следните критерии:
- размери на изследваната област от въздушното пространство: - дължина (изтокзапад) – 3 000 m; - широчина (север-юг) – 3 000 m;
- координати на източника:
път от източника до депото по ос:

- широчина на пътното платно - емисия на линейния източник

Х
748
683
616
910
1502
1620
1850
1846
1613
1606
1890
1933
1858
2458

У
1453
1447
1235
1186
1013
946
929
1038
1059
1260
1239
1516
1791
1827

Х0
683
616
910
1502
1620
1850
1846
1613
1606
1890
1933
1858
2458
2451

У0
1447
1235
1186
1013
946
929
1038
1059
1260
1239
1516
1791
1827
1590

5 m;
Прах

NOx

SO2

[g/m.s]
6.21E), определящи-07

[g/m.s]
8.75E), определящи-06

[g/m.s]
8.56E), определящи-07

- При емисия на азотни оксиди 8.75*10-6g/m.s максимално възможното еднократно
замърсяване (изчислено от модула DIFFUSION) ще бъде 33 µg/mg/m3, при посока на вятъра от
изток, скорост– 2.5 m/s и клас на устойчивост на атмосферата Е, което е значително под
допустимата средночасова норма за опазване на човешкото здраве.

Фигура II.5-3Максимално еднократни концентрации на азотни оксиди в приземните
слоеве на атмосферния въздух
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- При емисия на серни оксиди 8.56*10-7g/m.s максимално възможното еднократно
замърсяване (изчислено от модула DIFFUSION) ще бъде до 3.2 µg/mg/m3, при посока на вятъра
от изток, скорост– 2.5 m/s и клас на устойчивост на атмосферата Е, което е повече от 100
пъти под допустимата средночасова норма за опазване на човешкото здраве.

Фигура II.5-4Максимално еднократни концентрации на серни оксиди в приземните
слоеве на атмосферния въздух
Не са изчислени максимални концентрации за замърсителя ФПЧ 10, тъй като за
този замърсител няма приложима норма за КАВ. Програмният продукт не е приложим
за изчисляване на средноденонощни концентрации.
В следващата таблица са представени резултатите от изчисленията:
Таблица II.5-14Резултати от изчислени максимално еднократни концентрации на
замърсителите при транспорт
Замърсител

Емисии – изчислени за
линейния източник
g/m.s

Макс. еднократно
замърсяване
µg/m3

NOx

8.75*10-6

33

SO2

8.56*10-7

3.2

Допустими нива в атмосферния
въздух
съгласно Наредба № 12
200 µg/m3 – средночасова норма за
опазване на човешкото здраве
30 µг/м3 – опазване на растителността
350 µg/m3 – средночасова норма за
опазване на човешкото здраве
125 µg/m3 - средноденонощна норма за
опазване на човешкото здраве
20 µg/m3 – опазване на природните
екосистеми

Допълнително е извършено моделиране разпространението на замърсителите в посока
към най-близкото населено място – кв. Луковица на гр. Пещера. Използван е отново модула
„Diffusion”– „Определяне на разсейването” – линейни източници, като за входни данни на
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модела са ползвани изчислените параметри чрез функцията „Максимално възможно
еднократно замърсяване”, като за посока на вятъра е избрана от изток – 90 градуса.
- изчислената най-неблагоприятна скорост на вятъра е 2.5 m/s ;
- възможно най-неблагоприятния клас на устойчивост на атмосферата – клас „Е”.
Максимално еднократна концентрация на азотни оксиди в кв. Луковица на гр.
Пещера:
Максималната изчислена концентрация в жилищната зона на града е под 30 µg/mg/m3
(кафявата изолиния на Фигура II.5-5) което е повече от 6 пъти по-ниска концентрация от
допустимата норма от 200 µg/mg/m3. На следващата фигура са представени изолиниите на
концентрациите на замърсителя в приземните слоеве на атмосферния въздух:

Фигура II.5-5 Изолинии на концентрациите на азотни оксиди в приземните слоеве на
атмосферния въздух
Максимално еднократна концентрация на серни оксиди в кв. Луковица на гр.
Пещера:
Максималната изчислена концентрация в селото е под 3 µg/mg/m3 (кафявата изолиния на

Фигура II.5-6), което е нищожно ниска концентрация. На следващата фигура са
представени изолиниите на концентрациите на замърсителя в приземните слоеве на
атмосферния въздух :
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Фигура II.5-6 Изолинии на концентрациите на серни оксиди в приземните слоеве на
атмосферния въздух
Чрез моделирането са изчислени и средногодишните концентрации на замърсителите
в приземните слоеве на атмосферния въздух. Параметрите за ветровия режим в района са
представени в следващата таблица:
Таблица II.5-15Честота и средна скорост на вятъра по посока
Посока

Скорост [m/s)]

Честота [%]

N
NE), определящи
E), определящи
SE), определящи
S
SW
W
NW

1.48
1.51
1.47
1.54
1.52
1.51
1.48
1.54

15.46
10.37
12.23
10.44
13.43
11.83
12.9
13.34

Средногодишни норми за опазване на човешкото здраве има за замърсителите: NO x и
ФПЧ10.
За целите на изчисляването на средногодишните имисионни нива, стойностите на
емисиите за NOx и ФПЧ10 са преизчислени от 60 минутен период на изхвърляне в
атмосферата, към седем дневен период, като се вземе предвид, че за целия период от 7 дни
източниците на замърсяване са действали 60 минути.
- емисия на линейния източник

Прах

NOx

[g/m.s]
3.70E), определящи-09

[g/m.s]
5.21E), определящи-08

58

Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД

Средногодишни концентрации на прах в района на депото:

Фигура II.5-7 Изолинии на средногодишни концентрации на прах в приземните слоеве
на атмосферния въздух
На фигурата са представени изчислените средногодишни концентрации на прах в
приземния атмосферен слой. Максимално изчислената средногодишна стойност е
значително под 1 µg/mg/m3, при средногодишна норма за опазване на човешкото здраве до 40
µg/mg/m3.
Средногодишни концентрации на азотни оксиди в района на депото:

Фигура II.5-8 Изолинии на средногодишни концентрации на азотни оксиди в
приземните слоеве на атмосферния въздух
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На фигурата са представени изчислените средногодишни концентрации на NOx в
приземния атмосферен слой. Максимално изчислената средногодишна стойност (<1 µg/mg/m3), е
повече от 40 пъти под допустимата средногодишна норма за опазване на човешкото здраве
от 40 µg/mg/m3.
Не се очаква да има негативно въздействие върху растителността – средногодишната
концентрация за този замърсител е под допустимата норма за опазване на растителността.
Линейните източници на замърсяване по времето на експлоатация на депото на
„Грийнбърн” ЕООД няма да окажат негативно въздействие върху КАВ, както в района
на инсталацията, така и в близките населени места.
Очакваните приземни концентрации на замърсителите (имисиите) са под
граничните норми за опазване на човешкото здраве.
В Приложение са представени работните файлове от програмата.
Приложение Таблици:Таблици 5.2.2, 5.2.3 и 5.4.1 не са попълнени поради липса на
източници на замърсяване от площадката на депото.
Приложение № II:
(№ 5.1) Работни файлове от програмен продукт “TrafficOracle”
5.6. Контрол и измерване
Не е предвиден мониторинг на атмосферния въздух, тъй като на територията на
депото за опасни отпадъци няма да имаизточниците на организирани емисии.
Приложение Таблици:Таблица 5.5.1 не е попълнена поради липса на необходимост
от пробовземане и мониторинг на емисиите

6. Емисии на вредни и опасни вещества във водите
6.1. Производствени отпадъчни води
Отпадъчните води, които ще се формират от депото са инфилтрат от преминалите
през депонираните отпадъци атмосферни води.
Определянето на количествата инфилтрирали води е извършено на база средно
сумарния годишен валеж за района – 630 mm и площта, през която инфилтрират. По данни от
изследвания за други депа количеството на инфилтрата се движи между 15% и 37% от
падналите валежи. При изчисленията е взета средна стойност 25%. Изпарението от открити
водни басейни по литературни данни за една година е от 800 mm до 1000 mm, за случая, като
се имат предвид климатичните характеристики за района на обекта е взето изпарение 800
mm.
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Площите (означени с F инфилтрат), от които се образува инфилтрат за различните
етапи на експлоатация са различни и са дадени в информацията по-долу:
Количествата инфилтрат, подлежащ на третиране, са изчислени по следната формула:
sинф.= sв.год. х F инф. + sв. год. х F ут. - ( К1 х К2 х sв.год. х F инф. + sи.год. х F ут.),
Където:
-

Qинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, mинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, m3

-

Qинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, mв.год.-количество на сумарния средногодишен валеж, m

-

Qинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, mи.год. –количество на изпарението сумарно ср.год.от водни площи, m

-

F инф.-площ, от която се формира инфилтрата, m2

-

F ут -площ на утайника, m2

-

К1= 0.75, коефициент отчитащ количеството на оттока

-

К2= 0.8, коефициент отчитащ изпарението на оттока

Количествата инфилтрат, определени по горната формула по етапи на експлоатация
на депото са представени по-долу.
F р.б.=1240 m2;
F кл.1=10416 m2; F кл.2=6730 m2;
F кл.3=10320m2; F кл.4=7387 m2;
Q1инф.= 0.63 х 10416 + 0.63 х 1240 - (0.75 х 0.8 х 0.63 х 10416 + 0.8 х 1240) = 2414.03 m3/y
Qинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, m2инф.=1485.16 m3/y
Qинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, m3инф.=2389.84 m3/y
Qинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, m4инф.=1650.70 m3/y
В експлоатация винаги е само една клетка, която е източник на инфилтрат.
В етапи 5 и 6 ще бъдат в експлоатация последователно котлован 1 или 2. В тези
случаи откосите на клетките ще бъдат затворени с горен изолиращ екран и рекултивирани до
нивото на бермите. Платото на всеки един от котлованите е покрито с 50 cm почвен слой.
Върху тази повърхност ще се извършва депониране на отпадъците в етапи 5 и 6. В тези етапи
инфилтрат ще се формира от следните площи:
- за котлован 1 -F1=8893 m2
Qинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, m5инф.=2030.24 m3/y
- за котлован 2 -F1=10675 m2
Qинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, m6инф.=2479.30 m3/y
Количествата инфилтрат за целия период на експлоатация на депото са дадени в

Таблица II.6-16.
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Таблица II.6-16Количествата инфилтрат при експлоатация на депото
Подобект

Етап

Т, год.
експлоатация
години

Qинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, m1÷4, m3
инфилтрат
за една година

Qинф. –количество на инфилтрата, подлежащ на третиране, m, m3
инфилтрат за времето
на експл.

1
2
5
3
4
6

10.4
7.6
6.5
11.4
9
8.3

2414.03
1485.16
2030.24
2389.84
1650.70
2479.30

25106
11287
13197
27244
14857
20578

Котлован 1 - клетка 1
Котлован 1 - клетка 2
Котлован 1 - надграждане
Котлован 2 - клетка 3
Котлован 2 - клетка 4
Котлован 2 - надграждане

Ретензионният басейн трябва да поема максималния обем инфилтрат от депото,
получен при максимален валеж. Съгласно хидроложкия доклад 24-часовия максимален
валеж има стойност N=59.00 mm = 0.059 m.
Обемът на падналия валеж е :
W=(Fкл.1 + Fрет.бас.+ Fобсл.път) x N = 783.64 mкл.1 + Fкл.1 + Fрет.бас.+ Fобсл.път) x N = 783.64 mрет.бас.+ Fкл.1 + Fрет.бас.+ Fобсл.път) x N = 783.64 mобсл.път) x N = 783.64 m3/24h,
където: Fкл.1=10416 m2 - площ на клетка в експлоатация
Fрет.бас.=1240 m2- площ на ретензионния басейн
Fобсл.път.=1626 m2- площ на обслужващите пътища, водите от които се
оттичат към клетката
N=59.00 mm = 0.059 m максимален 24-часов валеж при 10% обезпеченост
Ретензионният басейн е с полезен обем 3600 m3 и може да задържи инфилтрат,
образуван при максимални валежи за около 5 месеца, без да е необходимо да се подава в
депото за оросяване и изпарение.
По време на строителството и експлоатацията не се предвижда отвеждане на
отпадъчни води към подземни водоносни структури, т.к. депото е подсигурено с долен
изолиращ екран и дренажна система, улавяща инфилтратите. Изграждането на долния
изолиращ екран ще се изпълни в следната последователност:



Подравняващ слой от земни маси - 0.10 m;



Минерално уплътнение;



Геомембрана (фолио);



Площен дренаж;



Предпазен слой.

Закотвянето на материалите от изолационния пакет по дъното и откосите на клетките
ще се направи в закотвящите канавки. Върху изолационния пакет в канавката ще се направи
обратен насип.
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Цялата вътрешна повърхност на ретензионния басейн (дъно и откоси) ще бъдат
изолирани с долен изолиращ екран. Преди полагането на изолационните материали ще се
извърши ръчно доизкопаване по дъното и откосите с цел подравняване.
Дренажната система на депото за всяка клетка е самостоятелна и се състои от:
 площен дренаж по дъното на всяка клетка
 дренажни тръбопроводи
 колекторни тръбопроводи
 ревизионни шахти за инфилтрат (Ш1÷Ш4)
В ретензионния басейн ще се заустват 4 бр. колекторни тръбопроводи за инфилтрат.
Нивото на инфилтрата в ретензионния басейн ще се поддържа до кота 450.0 m, която е
кота долен ръб на вливащите се в басейна дренажни тръбопроводи от клетките. Това ниво се
установява визуално, тъй-като изходите на тръбите в басейна са видими.
Предвижда се събраните води от ретензионният басейн да се използват за оросяване
на депото, като се връщат към клетките с помощта на бензинова помпа тип: ТЕТ-50Н,
пожарникарски маркучи с обща дължина 100 m и два броя оросители тип: „Сила 30“,
монтирани на стойки. Оросяването ще се прилага, с цел предотвратяване на неорганизирани
прахови емисии в резултат на ветрова ерозия от самото тяло на съответната клетка.
При достигане на максимално допустимото ниво на инфилтрат в ретензионния басейн
и при невъзможност за подаване към работещата клетка излишните количества ще бъдат
изпомпвани с цистерни и ще се предава за третиране в пречиствателна станция.
След запълване на всяка една от клетките в депото, тя се „запечатва“ с горен
изолиращ от атмосферните влияния слой и епредвидено повърхностно отводняване.
Територията на депото е осигурено срещу навлизане на повърхностни води от съседните
терени чрез две канавки, които са оразмерени да поемат максималните водни количества.
Максималните водни количества са характерен елемент в режима на водата. От
голямо значение е познаването на произхода и характера на високите води. Тук те се
формират главно през пролетта и есента и са най-често продукт на интензивни валежи от
дъжд.
Високите води до обекта се намират с помощта на емпирични формули и зависят от
максималните 24 часови валежи, орохидрографските, почвено-геоложките и климатичните
фактори, характеризиращи конкретно проучвания водосборен басейн, на който не са
провеждани директни хидрометрични наблюдения.
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За оразмеряване на охранителните канавки на депото, както и скатовите канали е
необходимо да се определи максималното оразмерително водно количество с определена
обезпеченост.
Максималното водно количество се определя по следната формула :

(10 )×F [ m / s]

Q=S1 (E c )×
където :

ϕp.H p

3

c

Fc=17 ха е площ на водосборната област
ā=0.1 –гладкост на склона (камъни, храсти и дървета)
S1 (E), определящиc)= –редукционен коефициент
E), определящиc=(12,9.√Zc)/uc-условно време за стичане по склона
uc=ā.Jc1/4 .(φp.Hp/10)1/2
φp.=0.5 отточен коефициент
Zc = 200 m –дължина на водосборната област
Hp=60 mm –валеж с обезпеченост р=10%
Jc=150 %0 -наклон на склона
Q = 0.255 m3/s
С цел да не се допусне изтичане на замърсени води извън територията на депото
епредвидена три метровата обслужваща зона около всяка клетка с едностранен напречен
наклон към клетките на депото и така водите от обекта ще се извеждат към ретензионния
басейн чрез дренажната система на депото.
6.1.1.Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води
Поток производствени отпадъчни води от територията на депото няма да се генерира.
Отпадъчните води, които ще се формират са инфилтрат от преминалите през депонираните
отпадъци атмосферни води.
Не се предвижда изграждане на канализация за отпадъчните води.
Не се предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения за инфилтрата.
Инфилтрата от тялото на депото ще се събира в ретензионнен басейн чрез 4 бр.
колекторни тръбопроводи за инфилтрат. Ретензионният басейн е с полезен обем 3600 m 3 и
може да задържи инфилтрат, образуван при максимални валежи за около 5 месеца, без да е
необходимо да се подава в депото за оросяване и изпарение. В случай на достигане на
пределно допустимото ниво на инфилтрат в ретензионния басейн излишните количества ще
бъдат прехвърляни в цистерни, посредством които ще бъдат отвеждани за третиране в
пречиствателна станция. Цялата вътрешна повърхност на ретензионния басейн (дъно и
откоси) ще бъдат изолирани с долен изолиращ екран.
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Максималното количество отпадъчни води, които ще се транспортират за пречистване
в ПСОВ са до 200 m3/год.
6.1.2. Емисии
Няма да се формират емисии от производствените води от площадката на Грийнбърн“
ЕООД. Отпадъчните води, които ще се формират са инфилтрат от преминалите през
депонираните отпадъци атмосферни води.
6.1.3. Въздействие върху качеството на приемания воден обект
Не се предвижда отвеждане на отпадъчни води към подземни водоносни структури,
т.к. депото е подсигурено с долен изолиращ екран и дренажна система, улавяща
инфилтратите.
Въздействие върху качеството на водните обекти в района не се очаква.
6.1.4. Контрол и измерване
В съответствие с Наредба № 6 от 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 (Приложение №3 “Система за мониторинг
на депата”) и Наредба № 1 от 04.11.2011г. за мониторинг на водите ще се изработи „План
за собствен мониторинг”. Той ще се прилага във фазата на експлоатацията и извеждането от
експлоатация (закриването). Продължителността на мониторинга съгласно Раздел ІV чл.44
ал.1 от Наредба № 6 е не по-кратка от 30 години или друг срок, определен по преценка на
компетентния орган с условията на разрешението за извършване на дейности с отпадъци или
на комплексното разрешително, като се отчита потенциалната опасност от депото за
човешкото здраве и околната среда.
Системата за мониторинг обхваща следните дейности:
• Регистриране на метеорологични данни;
• Емисионни данни;
• Контрол на повърхностни води;
• Контрол върху инфилтрата от тялото на депото;
• Контрол на подземни води
Мониторинг на инфилтрата се предвижда да се извършва в един пунктретензионния басейн за инфилтрирали води на депото.
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Таблица II.6-17Показатели за мониторинг на инфилтрата от депото
№

Показатели

По време на
експлоатация на
депото
месечно(1)
на тримесечие

След закриване на депото

на всеки шест месеца
Обем на инфилтрата(8)
(2)
на всеки шест месеца
Състав на инфилтрата
Забележки:
(1) Честотата на месечното вземане на проби за определяне обема и състава на инфилтрата трябва да
съответства на вида и състава на отпадъка.
(2) Параметрите, които ще бъдат измервани, и веществата, които ще бъдат анализирани, се определят
от състава на депонираните отпадъци и съгласно показателите в раздел 2 от приложение № 1 на Наредба 6.
(8) Мониторинг на обема и състава на инфилтрата се извършва само тогава, когато събирането на
инфилтрат се изисква.
1.
2.

Отпадъците получени след инсталацията за изгаряне ще бъдат с постоянно
съдържание. Поради това вземането на проба може да става само веднъж в месеца без да е
необходимо осредняване на пробата.
Параметрите, които се предвижда да бъдат измервани и веществата, които ще бъдат
анализирани са представени в следващата таблица.
Таблица II.6-18Параметри за мониторинг на инфилтрата от депото
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Показател
рН
Антимон
Арсен
Барий
Живак
Кадмий
Мед
Молибден
Никел
Олово
Селен
Хром (общ)
Цинк
Сулфати
Флуориди
Хлориди
Разтворени вещества
Разтворен органичен въглерод

Препоръчителни методи на изпитване
БДС E), определящиN ISO 10523
БДС ЕN ISO 11885
БДС ЕN ISO 11885
БДС ЕN ISO 11885
БДС ЕN ISO 11885
БДС ЕN ISO 11885
БДС E), определящиN ISO 11885
БДС E), определящиN ISO 11885
БДС ЕN ISO 11885
БДС ЕN ISO 11885
БДС ЕN ISO 11885
БДС ЕN ISO 11885
БДС E), определящиN ISO 10304
БДС E), определящиN ISO 10304
БДС E), определящиN ISO 10304
БДС E), определящиN 15216
БДС E), определящиN 1484

Точното местонахождение с координати на мониторинговият пункт са показани на
Генплан.
Приложение Таблици:Таблица 6.1.4 и Таблица 6.1.5
Таблици 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3 не са попълнени.
Приложение № II:
(№ 9.1) Генплан с нанесени пунктове за мониторинг
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6.2. Охлаждащи води
Предвид характера на дейността, на територията на разглеждания обект няма да се
формира поток охлаждащи води.
6.2.1.Пречиствателни съоръжения за охлаждащи води
Не са предвидени пречиствателни съоръжения за охлаждащите води.
6.2.2. Емисии
Не се очакват емисии от охлаждащите води от площадката на депото, тъй като такива
няма да има.
6.2.3. Въздействие върху качеството на приемания воден обект
Не се очаква въздействие върху водните тела в района.
6.2.4. Контрол и измерване
Охлаждащи води няма да има. Не е предвиден мониторинг.
Приложение Таблици: Таблици 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 и 6.2.5 не са попълнени.
6.3. Битово-фекални отпадъчни води
Не се предвижда изграждане на водопровод и канализация за отпадъчните води.
Персоналът на площадката е осигурен с химическа тоалетна и бутилирана вода за пиене.
Няма да се изграждат и санитарни помещения.
6.3.1.Пречиствателни съоръжения за битово-фекални води
Не се предвижда изграждане напречиствателни съоръжения за битово-фекални води.
6.3.2. Емисии
Не се очакват емисии от битово-фекални води от територията на депото, тъй като не
се предвижда изграждане на санитарни помещения.
6.3.3. Въздействие върху качеството на приемания воден обект
Не се очаква негативно въздействие върху водните тела в района от битово- фекални
води от площадката на депото. За персонала на площадката е осигурена с химическа
тоалетна и бутилирана вода за пиене.
6.3.4. Контрол и измерване
Няма да има заустване на битово фекални води от територията на депото във водни
обекти. Не е предвиден мониторинг.
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Приложение Таблици: Таблици 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 и 6.3.5 не са попълнени.
6.4. Дъждовни води
6.4.1. Разделяне на потоците на дъждовните води
Повърхностните води от района на площадката (чисти дъждовни) се улавят в два
броя канавки-ОК1 и ОК2. Канавките завършват в събирателни шахти съответно на ОК1 е Ш
1 и на ОК2 е Ш 2. От тези шахти през водосток водите достигат до крайпътна канавка.
Водите поети от канавките са само от околните терени. Около отпадъчните тела след
закриването им с горен изолиращ екран са предивидени също два броя отводнителни
канавки, като водите от тях през водостоци достигат до горе посочените Ш 1 и Ш 2. Тези
води са изцяло повърхностни и не се очаква замърсяването им вследствие наличието на
отпадък.
6.4.2. Пречиствателни съоръжения за дъждовни води
Пречиствателно съоръжение за дъждовните води отвеждани щрез охранителните
канавки не е предвидено.
6.4.3. Емисии
Не се очакват емисии от дъждовните води, зауствани в дъждовната улична
канализация, тъй като те няма да влизат в контакт с отпадъците на депото.
Атмосферните води който са били в контакт с отпадъците (инфилтрат) ще се събират
в ретензионния басейн.
6.4.4. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти
Не се очаква негативно въздействие върху водните тела в района от дъждовните води
от площадката на депото.
6.4.5. Контрол и измерване
Не е предвиден мониторинг за дъждовните води, зауствани в дъждовната улична
канализация, тъй като те няма да влизат в контакт с отпадъците на депото.
Съгласно 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, чл.3 т5. „Не се счита за заустване на отпадъчни води
изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води около обекти“.
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Приложение Таблици: Таблици 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 и 6.4.5 не са попълнени.

7. Управление на отпадъците
7.1. Образуване и третиране на образуваните отпадъци
7.1.1. Отпадъци, които се образуват от инсталацията в обхвата на Приложение 4
на ЗООС
На площадката на депото ще се извършва депониране на опасни отпадъци от
дейността на инсталацията за производство на енергия от отпадъци и биомаса на
„Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера.
От дейността на съоръжението няма да се генерират други отпадъци.
7.1.2. Отпадъци, които се образуват от цялата площадка
На депото ще се извършва само периодично депониране (един-два пъти седмично), не
изискващо постоянни работни места. Поради тази причина, не се очаква генерирането на
битови отпадъци по време на експлоатация.
От дейността на съоръжението няма да се генерират производствени отпадъци.
Приложение Таблици:Таблица 7.1 и 7.2 не са попълнени.
7.2. Приемане и третиране на приетите отпадъци
Отпадъците, които ще се приемат в новото депо са със следните кодове и
наименования съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците:


19 01 07*Твърди отпадъци от пречистване на газове- 320 t/год.



19 01 11*Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества- 2010 t/год.



19 01 13*Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества- 240 t/год.
За отпадъците, които ще се подлагат на дейност по обезвреждане D5 съгласно ЗУО

няма други методи за третиране, които са от по-горен ред в йерархията при управление на
отпадъците. Опасните отпадъци се образуват при експлоатацията на инсталацията за
производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД в гр. Пещера. В
инсталацията се изгарят основно отпадъци (мицел и утайки) генерирани от дейността на
„Биовет“ АД в град Пещера.
Съгласно становище с изх. № 708/23.03.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАОС,
отпадъци с кодове 19 01 11*, 19 01 07* и 19 01 13* може да бъдат приети за обезвреждане
чрез депониране на депо за опасни отпадъци поради следните мотиви:
 отпадъците отговарят на критериите за приемане на депа за опасни отпадъци
съгласно част I, раздел 2, т. 2.4 от Приложение № 1 на Наредба № 6/27.08.2013 г. и
допустимите отклонения над граничните стойности посочени в раздел 2;
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 няма нормативно въведени забрани за депониране на разглежданите отпадъци.
Съгласно условията на КР № 558-Н0/2017 г. и въз основа на резултатите от основното
охарактеризиране, и положителното становище от страна на компетентния орган, отпадъците
трябва да се обезвреждат, като се депонират на депо за опасни отпадъци, което има пряко
отношение към експлоатацията на инсталацията в обхвата на настоящото заявление.
В съответствие с докладите от основно охарактеризиране на отпадъците и съгласно
изискванията, посочени в т. ІV.3.4 от Ръководството, е необходимо да се извършват
изпитвания за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от
основното охарактеризиране. За целта се предвижда да се взема веднъж годишно една
дневна проба от инсталацията, в която се образуват отпадъци (Инсталация за производство
на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД), която ще се подлага на
изпитване по определените ключови параметри, както следва:
 SO4, DOC, Zn, Cl, Pb, общо разтворими твърди вещества (ОРТВ) и загуби при
накаляване (ЗПН) за отпадък с код 19 01 07* „твърди отпадъци от пречистване на газове“;
 ОРТВ и ЗПН за отпадък с код 19 01 11* „дънна пепел/шлака, съдържаща опасни
вещества“;
 ОРТВ, Cl, Pb и ЗПН за отпадък с код 19 01 13* „увлечена/ летяща пепел
съдържаща опасни вещества“.
На площадката на инсталацията няма да се извършват други дейности по третиране на
отпадъците, освен депониране- D5 съгласно ЗУО.
Приложение № II:
(№ 7.1) Становище с изх. № 708/23.03.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАОС
(№ 7.2) Работни листове за класификация на отпадъци
7.3.Предварително съхраняване на отпадъци
Дейността на инсталацията не предвижда предварително съхраняване на отпадъци.
7.4. Инсталации, съоръжения и технологии за третиране на отпадъци
В съответствие с Методика за попълване на заявление за издаване на комплексни
разрешителни, се представя списък на инсталациите/съоръженията на площадката, в които ще се
извършва оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци и описание на технологиите за
третиране. На площадката ще се извършва единствено обезвреждане на опасни отпадъци, чрез
депониране.

7.5. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците
Документите относно отчетността са:
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Отчетни книги за вида и количеството на депонираните отпадъци, съгласно
Приложение № 3 към чл.7, т.4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри.
Годишни отчети – съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ,
бр.53/2012 г.), операторът предоставя годишен отчет по образец съгласно приложение № 31
към чл. 20 от горецитираната наредба. Годишните отчети за отпадъци се предоставят по
електронен път от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13,
ал. 3 ЗЕДЕП и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на
пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за
предоставяне на годишните отчети.

8. Шум
8.1. Шумоизолация или капсуловане на източниците на шум
На площадката на депото няма да има монтирани съоръжения, които да представляват
източник на шум.
Източник на шум за околната среда ще бъдат:
- товарно/разтоварна техника, която ще се ползва за разтоварване на отпадъците и
подреждане в съответната клетка на депото;
- транспортната техника извозваща отпадъците от инсталацията на „Грийнбърн“
ЕООД, където се образуват, до площадката на депото.
На площадката на депото ще се извършва само периодично депониране (един-два
пъти седмично), като са достатъчни до 10 курса (отиване и връщане) на тежкотоварната
техника. Товарно/разтоварната техника ще се експлоатира също един-два пъти седмично.
При този режим на експлоатация на депото не е възможно да има негативно въздействие
върху фоновите нива на шума в района.
8.2. Емисии
Шумът по Закона за защита от шума в околната среда е нежелан или вреден външен
звук, причинен от човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от
автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения
на промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4
към чл. 117, ал. 1 от ЗООС и от локални източници на шум.
Най-близката жилищна зона до площадката на депото е кв. Луковица на гр. Пещера

(на разстояние над 450 m западно), където няма данни за наличие на високи нива на шум.
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Тъй като единственият съществуващ фактор влияещ на шума е автомобилния поток минаваш
през селищната пътна мрежа, влиянието на този фактор е сведен до минимум.

Фигура II.8-9 Карта с показано местоположението на депото, инсталацията за
производство на енергия от отпадъци и биомаса и най-близките населени места
Източник на шум за околната среда ще бъдат товарно/разтоварна техника, която ще се
ползва за разтоварване на отпадъците и подреждане в съответната клетка на депото и
транспортната техника извозваща отпадъците от инсталацията на „Грийнбърн“ ЕООД,
където се образуват, до площадката на депото.
В зависимост от техническото ѝ състояние, очакваните нива на шума непосредствено
до източника ще са в границите от 80÷ max109 dB(A). За изчисляване на разстоянието, до което
ще има някакво негативно влияние от работата на машините (шум над допустимите норми
за жилищни територии и зони – 55 dB(A)), е използван Методът за отчитане на шума от
локални и промишлени източници – Приложение № 3а към чл. 6, ал. 7 от „Наредба № 6 от 26
юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда...”. Използвана е следната формула:
∆Lразст.= LАекв,T(*) - LАтер,Т - ∆Lекр, разст.= Lразст.= LАекв,T(*) - LАтер,Т - ∆Lекр, Аекв,T(*) - Lразст.= LАекв,T(*) - LАтер,Т - ∆Lекр, Атер,Т - ∆Lразст.= LАекв,T(*) - LАтер,Т - ∆Lекр, екр, където:
-

YZразст. - намаляването на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието

(мястото на въздействие), определено по графиката на фиг. 1 от Наредба № 6 ( Фигура II.8-

10).
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Фигура II.8-10 Определяне на ∆Lразст. - намаляване на нивото на шума в dB(А) вLразст. - намаляване на нивото на шума в dB(А) в
зависимост от разстоянието r
-

ZАекв,T(*) е изходното еквивалентно ниво на източника на шум в dB(А). Взимаме

максималния шум, който ще се отделя при работата на машините. В случая взимаме
максималните стойности за емитирания шум от техниката – 109 dB(A).
-

ZAтер,Т - еквивалентните А – претеглени нива на шума в местата на въздействие –

допустимата норма на шума за жилищни територии и зони е 55 dB(A) през деня.
-

YZекр - намаляването на нивото на шума в dB(А) от зелени насаждения и др. – в

най лошия случай, намаляването е 0 dB(A).
Съгласно изчисленията по методиката в радиус от 150 m от източника на шум,
максималното шумово натоварване ще е до 55 dB(A), а на 350 m от източника на шум,
максималните стойности ще са до 45 dB(A) и въздействието върху околната среда ще е
незначително.
Максималното ниво на шума в най-близкото място на защита (квартал „Луковица”
на гр. Пещера) се очаква да бъде под 45 dB(A).
Не се очаква вредно въздействие и върху комфорта на хората намиращи се в
чувствителни обекти (училища, детски градини, болници и др.), поради ниските стойности на
шумовите нива в района на населените места.
Приложение Таблици:Таблица 8.1 не е попълнена- инсталацията е нова и не са
извършвани измервания на еквивалентните нива на шум.
8.3. Контрол и измерване
Съгласно чл. 27 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за изискванията за провеждане на
собствен мониторинг на шума операторът ще извършва собствени периодични измервания
на показателите за шум:
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- еднократно след въвеждане в експлоатация на инсталацията;
- и не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.
8.4. Докладване на нивата на шум
Резултатите от мониторинга се докладват в РИОСВ – Пазарджик в съответствие с
Наредба № 54 от 13.12.2010 г. на МЗ и МОСВ и като част от ГДОС.

9. Опазване на почвите и подземните води. Информация в обхвата,
изискван от чл. 122, ал. 2, т. 11 и 12 от ЗООС
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.
9.1.1.1. пряко и непряко отвеждане, инжектиране и реинжектиране в подземните
води
От площадката не се отвеждат отпадъчни води в подземните водни обекти.
Не се инжектират, реинжектират, и не се въвеждат пряко или непряко опасни и
вредни вещества в подземните води.
От дейността не се генерират замърсители, които да се изпускат в почвите и подземните
води.

9.1.1.2. дейности, които могат да доведат до непряко отвеждане
На площадката на депото няма да се извършват дейности (производство/ употреба/
съхранение) с опасни вещества в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.
Опасни вещества ще има налични единствено в автомобилните транспортни средства,
товарно/разтоварна техника тип МТ835/МТ1440 и бензиновата помпа за оросяване на
площадката. Не се предвиждат резервоари за съхранение на опасни вещества. На площадката
няма да се извършват дейности по зареждане с горива или извършване на сервизни дейности
по използваната техника. Ще се зарежда единствено на бензиновата помпа на площадката на
депото, чрез туба за гориво с обем 10 l. Обемът на резервоара на помпата е до 10 l.
Като цяло освен опасните отпадъци, които ще се обезвреждат на специално
изграденото за целта депо, други опасни вещества не се очакват.
Дейностите по третирана на тези отпадъци включва следните операции:
-

натоварване на плътно затворени гъвкави тъкани полипропиленови контейнери

тип „биг-бег“ с отпадъци върху тежкотоварна техника и транспортиране до площадка
притежаваща разрешение по чл. 67 от ЗУО или КР;

74

Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД

-

подреждане на купчини и депониране на площадка притежаваща разрешение по

чл. 67 от ЗУО или КР – отпадъците остават в плътно затворените контейнери.
Описаните по-горе дейности по третиране на отпадъците изключва всякакво
негативно въздействие върху околната среда или човешкото здраве. Няма насипване на
прахообразни вещества на открито. Не се предвижда транспорт на насипани в каросерията на
камионите прахообразни вещества. Не се предвижда съхранение на прахообразни вещества
на открито.
Като допълнителна мярка срещу недопускане възникване на негативни ефекти върху
околната среда и човешкото здраве, е предвидено запръстяване на депонираните отпадъци
със земни маси за предпазване от атмосферни влияния чувалите (контейнерите) тип „бигбег“.
Законодателството във връзка с изграждане на депа за опасни отпадъци изисква
полагането на долен изолиращ екран, изграждане на дренажна система и събиране на 100%
от инфилтрата в т.нар. ретензионен басейн. По този начин се гарантира, че дори да се
наруши целостта на опакованите отпадъци, то атмосферни води влезли в контакт с
отпадъците да се улавят, т.е. не е възможно възникването на токсичен ефект за водните
организми. Долният изолиращ екран се изпълнява от високоплътен еластичен материал,
който не се влияе дори от силни земетресения (поради еластичността му) и дори при
природни бедствия не се очаква да възникне негативен ефект върху околната среда.
Собственият мониторинг на подземните води ще се извършва съгласно изискванията
на Наредба № 1/2011 г., от акредитирана лаборатория.
Планираните мерки за опазване на почвата и подземните води и като цяло върху
компонентите на околната среда, са следните:
 На площадката да не се извършва зареждане с гориво на техниката обслужваща
депото
 Да не се извършват ремонтни дейности по тежкотоварната техника на
територията на депото.
 Строителната дейност да се извършва само през светлата част на денонощието.
 Да се разработи план за действие при аварийни ситуации, който да се съгласува с
БД „ИБР“
 Изграждане на изолационни слоеве и дренажна система (ретензионен басейн за
инфилтрирали води) за да не се допусне замърсяване на повърхностните води;
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 При достигане на максимално допустимото ниво на инфилтратите в ретензионния
басейн и при невъзможност за подаването им към работещата клетка за изпарение, те да
бъдат изпомпвани с цистерни и предавани за третиране в пречиствателна станция;
 Да се спазва стриктно предвидената технология на депониране на отпадъците;
 За депониране да се приемат само отпадъци в биг-бегове с ненарушена цялост, с
цел да се предотвратят неорганизирани емисии на прах при извършване на дейностите по
транспортиране и депониране, в т.ч. разтоварване на отпадъците депото;
 За депониране да се приемат само предвидените кодове опасни отпадъци, като те
трябва да отговарят на критериите за приемане съгласно част I, раздел 2, т. 2.4 на
приложение № 1 на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване
и обезвреждане на отпадъци.
 Да се следят определените параметри за качество на подземните води от
компетентните органи;
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
Разглежданият район попада в Западнотракийски хидрогеоложки район. Подземните
води са привързани към неогенските седименти и материалите изграждащи кватернерната
покривка.
Съгласно актуалното обособяване на подземни водни тела в България, подземните
води от района на проучване са включени в обхвата на подземно водно тяло (ПВТ)
BG3G0000PgN020 Пукнатинни води-Пещера-Доспат. Водоносен хоризонПалеоген-Неоген.
Химическото и количественото състояние - добро.
За обекта са проведени специализирани инженерно-геоложки и хидрогеоложки
проучвания на площадката, подробно представени в инженерно-геоложки доклад.
Според доклада в изследваната част от геоложкия разрез, площадката е изградена от
изкуственинасипи и скални блокове. В тези отложения са формирани порови до
пукнатинни,безнапорни до слабонапорни подземни води, които образуват отделни потоци,
чиетоглавно направление е на север. Съгласно прегледаните архивни материали
стойноститена коефициента на филтрация за тях варират от 0,5 – 1,0 m/d до 8-10 m/d.
С

проведеното

проучване

не

е

установено

водно

ниво.

Предвид

естественатадренираност на околния район, вероятно то е на дълбочина над 5,0 m от
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тереннатаповърхност. Водопроявлението в повечето случаи е доста слабо и по-скоро
сезонно.
За условията на Родопския склон, в който попада и проучваният терен, е
характернаголяма сезонна амплитуда на колебание на водните нива. Нивата на подземните
водимогат да се променят с повече от 2,0 m през различни периоди на годината.
Принастъпване на пролетното топене на снегове и интензивни валежи в проучвания
теренпостъпват голямо количество повърхностни и подземни води, които водят до
покачванена водните нива и дори до възможно оводняване на терена.
Необходимо е описаните хидрогеоложки особености да бъдат взети под внимание при
проектирането на новото съоръжение.
9.1.2.2. Извършен мониторинг на подземните води на площадката
До момента на територията предвидена за изграждане на депо за опасни отпадъци не е
извършен мониторинг на подземните води.
Операторът няма информация за извършен мониторинг на подземните води.
9.1.3. План за собствен мониторинг на подземните води
В съответствие с Наредба № 6 от 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 (Приложение №3 “Система за мониторинг
на депата”) е изработен „План за собствен мониторинг”. Той ще се прилага във фазата на
експлоатацията и извеждането от експлоатация (закриването). Продължителността на
мониторинга съгласно Раздел ІV чл.44 ал.1 от Наредба № 6 е не по-кратка от 30 години или
друг срок, определен по преценка на компетентния орган с условията на разрешението за
извършване на дейности с отпадъци или на комплексното разрешително, като се отчита
потенциалната опасност от депото за човешкото здраве и околната среда.
Системата за мониторинг обхваща следните дейности:
• Регистриране на метеорологични данни;
• Емисионни данни;
• Контрол на повърхностни води;
• Контрол върху инфилтрата от тялото на депото;
• Контрол на подземни води
От проведените проучвания в района на депото не са установени подземни води.
Съгласно актуалното обособяване на подземни водни тела в България, площадката за
депо попада в обхвата на подземно водно тяло (ПВТ) с код BG3G0000PgN020-Пукнатинни
води -Пещера-Доспат в палеоген-неоген.
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На територията на депото не са разположени водовземни съоръжения, които да се
експлоатират.
На площадката няма точкови и площни източници на вещества от Приложение № 1 и
Приложение № 3 на Наредба № 1/23.12.2016 год. за проучването, ползването и опазването на
подземните води и Списък I и Списък II от Приложение 1 към чл.2 на Наредба №
6/09.11.2000 год. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
Наредба № 6 от 27 август 2013 г.предвижда поне три броя мониторингови сондажа за
извършването на локален мониторинг на подземните води в района на депото - един преди
депото според посоката на движение на подземните води и два след него. Сондажът преди
депото се счита за фонов сондаж, а двата след депото за референтни. Посоката на движение
на подземните води е на север- северозапад.
Предвидените пунктове за мониторинг са 3 броя и са ситуирани изцяло в границите
на имота предназначен за депо. Координатите на трите пункта са както следва:
Пункт №
МП1подз.в
МП2подз.в
МП3подз.в

Географска ширина
42°01'50.8402''
42°01'54.3738''
42°01'54.6039''

Географска дължина
24°20'01.8217''
24°20'01.0477''
24°19'52.0536''

Пунктовете представляват сондажи с дълбочина 15 m и диаметър на обсадната РVС
тръба 114 mm. Водоприемната част е с височина 5.0 m. Устието е защитено с метална
обсадна тръба затворена с капачка с катинар. Конструкцията на сондажа позволява
измерване на нивото на водите и вземане на коректни водни проби.
За контрол на качеството на подземните води ще се извършва вземане на проби
съгласно “Методика за създаване на мониторинг на подземните води в България” от 1993г.
и Инструкция за нейното приложение, приети като нормативни документи от МОСВ и
стандарт БДС ISO 5667-11.
Вземане на проби и анализ на подземните води се извършва по индикаторните
показатели на очакваното замърсяване, които са необходими за ранно установяване на
измененията в качествата на подземните води.
Показателите по които се наблюдава състоянието на подземните води, както и честота
на вземане на проби в зависимост от състоянието на депото са посочени вТаблица II.9-19.
Таблица

II.9-19Показатели

за

мониторинг

на

подземни

води

и

честота

на

пробонабиране
№
1.

Показатели
Ниво на подземните

Честота на пробонабиране в зависимост от състоянието на депото
в експлоатация
след закриване
на всеки 6 месеца
на всеки 6 месеца
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№

Показатели

Честота на пробонабиране в зависимост от състоянието на депото
в експлоатация
след закриване

води
Състав на подземните
на всеки 6 месеца
на всеки 6 месеца
води
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ
Наименование
Препоръчителни методи на
изпитване
Водно ниво
1.
Активна реакция
БДС E), определящиN ISO 10523/ БДС 3424; БДС 17.1.4.27
2.
Електропроводимост
3.
Обща твърдост
БДС ISO 6059
4.
Амониев йон
5.
Олово
БДС E), определящиN ISO 11885
6.
Мед
БДС E), определящиN ISO 11885
7.
Хром-общ
БДС E), определящиN ISO 11885
8.
Цинк
БДС E), определящиN ISO 11885
9.
Барий
БДС E), определящиN ISO 11885
10. Молибден
БДС E), определящиN ISO 11885
11. Хлориди
БДС E), определящиN ISO 10304
12. Флуориди
БДС E), определящиN ISO 10304
13. Сулфати
БДС E), определящиN ISO 10304
Забележки:

При колебания в нивото на подземните води честотата на измерванията се увеличава;

Честотата на вземане на проби е в зависимост от скоростта на подземните води и на възможността
за възстановяване;

При достигане на концентрации на индикаторните показатели, равни на прага на замърсяване се
извършва проверка чрез повторно вземане на проби;

При доказана необходимост към този списък се добавят и нови показатели или да отпаднат някой
от тях;

Избраните показатели за изследване са съобразени с отпадъците които се депонират на депото;
2.

Целта на мониторинга е получаване на достатъчна информация за оценка актуалното
състояние

на

количеството

и

качеството

на

подземните

води

и

своевременно

идентифициране на негативните процеси и осъществяване на мероприятия за им.
При експлоатацията на мониторинговата система ще се спазва следния режим на
работа:


Двукратно измерване на водните нива във всички наблюдателни пунктове;



Двукратно хидрохимично вземане на проби от всички пунктове;



Хидрохимичното вземане на проби ще се прави след водочерпене с

продължителност 1-2 часа във всеки от наблюдателните кладенци;


В края на водочерпенето ще се определят на място температура, рН, E), определящиh и

електропроводност на изчерпваната вода, дебит и понижение на водното ниво в кладенеца;


Пробите ще се изследват само в акредитирани лаборатории.

Контролирането на емисиите на инфилтрат от отпадъчните тела ще се извършва като:


вземането на проби и определянето на обема и състава на инфилтрата ще се

извършват поотделно на всички места на площадката, на които се отделя инфилтрат;
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вземането на проби може да се извършва съгласно Общото ръководство за вземане на проби,
БДС E), определящиN ISO 5667-11;


се взема представителна проба за определяне на средния химичен състав на

инфилтрата и водите;


честотата за вземане на проба може да се определи въз основа на морфологията на

отпадъците, депонирани в депото, и се поставя в разрешението по чл. 3.
Нормативна уредба:
Закон за водите, обн. ДВ бр. 67 от 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 17 от 2021 г.
Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води, обн. ДВ бр. 87 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 102 от 2016 г.
Наредба № 6 от 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,обн. ДВ. бр.80 от13 Септември2013г., посл. изм. идоп. ДВ. бр.36
от 2021г.
Наредба № 1 от 04.11.2011г. за мониторинг на водите,обн. ДВ. бр.34 от 2011г., посл.
изм. и доп. ДВ. бр.20 от 2016г.
Приложение II:
(№ 9.1) Генплан с нанесени пунктове за мониторинг на подземни води
(№ 9.2) План за собствен мониторинг
(№ 9.3) Доклад за базовото състояние на компонентите на околната среда на
„Грийнбърн“ ЕООД
10. Преходни режими на работа на инсталациите, за които се подава заявление
(пускане, спиране, внезапни спирания и др.)
10.1. Преходни режими
Експлоатацията на депото не предполага преходни режими на работа.
10.2. Анормални режими
Като анормален може да се смята режимът на експлоатация, настъпващ при обилни
дъждове и/или снеговалежи. По време, когато се налага прилагане на анормални режими на
работа оперативния персонал работи с повишено внимание.
11. Аварийно планиране
На територията на „Грийнбърн“ ЕООД не се използват или съхраняват опасни
вещества или препарати, равни или надвишаващи количествата по Приложение 3, Глава VII
на ЗООС.
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Съоръжението не се класифицира като „предприятие с висок или нисък рисков
потенциал и не подлежи на разрешително по чл. 104 от ЗООС.
Ще бъдат изготвени инструкции за безопасна работа за всички процеси, както и
инструкции за защита на околната среда, с които всеки член от персонала ще бъде запознат.
12. Декларация за достоверност на данните.
В Приложение.
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