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I. ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОНА 

 
1. Обща информация 

1.1. Местоположение 

Регионалното депо за отпадъци на общините град Добрич, Добричка, Тервел, 

Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево, включващо 

съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни 

отпадъци е разположено на 2,5 километра югозападно от с. Стожер, община Добричка, 

област Добрич. 
Достъпът до площадката на РД Стожер по републиканската пътна мрежа от 

общинските центрове е както следва: 

- от гр. Добрич – 20 км; 

- от с. Крушари – 50 км;  

- от гр. Тервел – 63 км; 

- от с. Никола Козлево – 71 км; 

- от гр. Балчик – 53 км; 

- от гр. Каварна – 70 км; 

- от гр. Шабла – 90 км.  

  

1.2. Собственост на обекта и организационна структура 

Обектът е изграден по Оперативна програма ‘’Околна среда 2007 – 2013г’’. 

Съоръженията, включени в регионалното депо, са собственост на Община град Добрич.  

 

Регион Добрич се намира в Североизточна България и включва осемте общини от Добричка 

област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла 

с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села. 

 
Фиг.1 Карта на регион Добрич 



 

 

1.2.1. Население 

 

Съгласно данните на Националния статистически институт (НСИ) за населението към 

31.12.2017 г. в региона живеят 182 526 души. 

 

1.2.2. Количества отпадъци 

 

Като база за определяне на количествата отпадъци са използвани стойностите в годишните 

доклади за докладване изпълнението на условията по КР 433-Н0/2012 г. 

Отпадъците, постъпващи за сепариране се очаква да бъдат от порядъка на 37 000 тона/год. 

Отпадъците, подлежащи на компостиране – 15 000 тона, а тези, които се обезвреждат чрез 

депониране – 48 000 тона/год. Подлежащите на рециклиране строителни отпадъци се очаква 

да са с годишно количество до 15 000 тона. 

 

 

II. ТЕХНОЛОГИЧНО И ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА 

ОБЩИНИТЕ ГРАД ДОБРИЧ, ДОБРИЧКА, ТЕРВЕЛ, КАВАРНА, БАЛЧИК, ШАБЛА, ГЕНЕРАЛ 

ТОШЕВО, КРУШАРИ И НИКОЛА КОЗЛЕВО, ВКЛЮЧВАЩО СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ, 

ПЛОЩАДКИ ЗА ТРЕТИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ  

 

 

1. Обща информация 

Площадката на регионално депо за неопасни отпадъци Стожер с обща площ 217,86 дка е 

разположена на 2,5 км ЮЗ от с. Стожер, община Добричка, област Добрич, на границата със 

землището на с. Крумово, община Аксаково, област Варненска и представлява ПИ №000056 

в землището на с. Стожер. Площадката и околните терени са заети от естествени ливади с 

отделни групи широколистна и храстова растителност. В съседство има основно земеделски 

земи. 

 

Фигура 1 Местоположение на площадката и довеждащ път до РД Стожер 



 

 

 

На площадката се извършват няколко основни дейности по третиране на отпадъците. 

Съоръженията за механично третиране (сепариране), за компостиране и спомагателните 

съоръжения и машини, са разположени в западната част на площадката на площ 

приблизително 32 декара, а клетките за депониране – в двата ръкава на деретата в източната 

част. 

Обособени са следните функционални зони: 

Фигура 2 Регионално депо Стожер – Ситуация 



 

 

 

 Зона „А” – Входна зона.  

В зона „А” са разположени: КПП с кантари, помещения за регистрация, охрана и съоръжение 

за измиване и дезинфекция на автомобилни гуми; административно-битова сграда с 

лаборатории; паркинг. 

 Зона „В” – Съоръжение за рециклиране на материали - механично сепариране на 

отпадъците 

 Зона „С” – Площадка за компостиране 

 Зона „D” – Склад за временно съхранение на опасни отпадъци от бита 

 Зона „Е” – Пункт за зaреждане с гориво 

 Зона „Е1” – Цистерна за дизелово гориво 

 Зона „F” – Резервоари за дъждовни води 



 

 

 Зона „F1” – Резервоари за отпадни води 

 Зона „F2” – Резервоар за вода -540 куб.м 

 Зона „F3” – Резервоар за вода -160 куб.м-противопожарни нужди 

 Зона „G” – Гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница 

 Зона „Н” – Трансформаторен пост и авариен генератор 

 Зона „I” – Клетки за отпадъци 

 Зона „J” – ЛПСОВ 

 Зона „К” – Площадка за раздробяване на строителни отпадъци 

 Зона „L” – Сондаж 

 Зона „М” – Eкопарк - контейнери за отпадъци 

 Зона „N” – Eкопарк - площ за съхранение на балирани отпадъц 

 

Съгласно издаденото Комплексно разрешително №433-Н0-И0-А0/2012 г. разрешеният 

дневен капацитет на РД Стожер е 130 тона/24 часа и общ капацитет за депониране 685 000 

тона.  

 

2. Приемане и механично третиране на смесени битови отпадъци 

a. Инфраструктура: 

Входът след оградата се разделя на две платна: вход и изход с вградени кантари и зона за 

дезинфекция на изхода. Между тях е разположена монолитната сграда за регистрация и 

охрана.  

Тази зона служи за приемане, проверка и маркиране на автомобилите, с които постъпва на 

територията на депото отпадъка, както и се следи тяхното срочно напускане на обекта. От 

тази сграда се осъществява приетия контролно-пропускателен режим и охрана на входа на 

депото.  

 

Съоръжение за рециклиране на материали  

Това е основната производствена сграда. В нея се разтоварват отпадъците, сортират се и се 

рециклират. 

Състои се от основно хале, навес и разтоварна рампа с навес.  

В основното хале е обособена зона за приемане на отпадъците, оградена с 3 метрови 

бетонови стени. На стената към разтоварната рампа има два отвора с ролетни врати за 

изсипване на отпадъците. В северната част на халето са изградени сортировъчни кабини. 

Работните места са на второ ниво над кабините, където преминава транспортна лента. 

Помещението на второ ниво е от метална конструкция и сандвич панели, отопляемо. 

Основният подход в халето е от изток, от навеса през три броя ролетни врати и две единични 

- за работниците. 

 

b. Дейности: 

Процесът на механично третиране на отпадъците в случая представлява сепариране на 

рециклируемите фракции от общия поток на отпадъците. Той включва следните основни 

стъпки при обработката на отпадъците: 

 



 

 

 Визуален контрол и ръчно разделяне на едрогабаритни и вредни/опасни отпадъци на 

входа на инсталацията. 

Това става на разтоварната площадка, като за целта преди подаването в захранващите 

бункери, отпадъците се разстилат на пода в плосък слой с помощта на челния товарач, за да 

се осигури възможността за визуален контрол и за ръчно отделяне на нежеланите отпадъци. 

 

 Захранване на обработващите линии 

След постъпване на отпадъците и сепариране на такива, които не подлежат на обработка, те 

се подават с челен товарач от разтоварната площадка на захранващ бункер с дозиращо 

устройство и приспособление за разкъсване на торби, респ. на бали. По този начин на входа 

на линиите за обработка се формира поток, чийто дебит може да бъде управляван. 

 

 Отсяване на фината фракция за компостиране 

Фината фракция е с предимно органичен характер и (след отсяването и отделянето на 

черните метали с магнитен сепаратор) се подава директно за компостиране. Пресяването се 

извършва в барабанни сита с размер на отворите 60-80 мм. 

 

 Сепарация на рециклируеми материали 

Сепарацията на рециклируемите материали след барабанното сито включва магнитна 

сепарация на черните метали, ръчно сепариране на хартия, картон, пластмаса (РЕ/РТЕ), 

стъкло (цветно и бяло), гума, кожа и накрая отделяне на цветните метали с помощта на NE-

сепаратор. Сепарацията се извършва ръчно от осем двойки оператори, като всеки оператор 

следи транспортната лента и сепарира един тип материал. На фигурата по-долу е дадена 

примерна разстановка на операторите по сепариране (като предвид са взети отделянето на 

определени видове рециклируеми материали и тяхното необходимо сепариране по вид и цвят 

с цел последваща реализация на съответния материал) 

 

 

Фигура 3 Разстановка на операторите по сепариране 

 

 
 

С цел намаляване транспортните разходи отделените за рециклиране от хартия, картон и 

пластмаса се пресоват и балират. 



 

 

Фигура 4 Съоръжение за сепариране – депо Стожер 

 
Легенда: 

 Поз. 1 Захранващ бункер с разкъсващ вал за торби и дозиращо устройство 

 Поз. 2 Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента с бордюр 

 Поз. 3 Барабанно сито (тромел) 

 Поз. 4 Коритообразен гуменолентов транспортьор 

 Поз. 5 Надлентов магнитен сепаратор 

 Поз. 6 Коритообразен разпределителен гуменолентов транспортьор 

 Поз. 7 Вибромаса 

 Поз. 8 Надлентов магнитен сепаратор 

 Поз. 9 Плосък гуменолентов транспортьор за ръчно сортиране 

 Поз. 10 Вихровотоков сепаратор за отделяне на цветни (NE) метали 

 Поз. 11 Коритообразен разпределителен гуменолентов транспортьор 

 Поз. 12 Балираща преса 

 Поз. 13 Мобилно барабанно сито (тромел) - опция 

 Поз. 14 Контейнер 

 Поз. 15 Контейнери за събиране на рециклируеми фракции от линията за ръчна 

сепарация 

 Поз. 16 Самосвал с рамка за изпразване на пластмасови или метални контейнери 1,1 

м3 

 

Отделените за рециклиране материали са съответно между 2 000 и 2 500 т./год., а 

подлежащите на депониране отпадъци – от порядъка на 47 000 т./год. (вкл. остатъчна 

фракция от ПСО Балчик). 



 

 

За товарене на балите от рециклируеми материали, както и за извършване на спомагателни 

дейности, са доставени два вилкови повдигача. 

След извършване на механична обработка (сепариране) в инсталацията на депото се 

претеглят и протоколират: 

 материалите за рециклиране – хартия, картон, пластмаса (по видове), гума и кожа 

 стъкло (бяло и цветно), черни метали, цветни метали 

 инертните отпадъци (директно за депо) 

 отсятата фина фракция (директно за компостиране) 

 механично обработеният материал за депониране 

 

3. Компостиране 

 

a. Инфраструктура 

От източната страна на основното хале, след навеса, е изградена  бетонова площадка с 

размери 105 на 50 метра. Между навеса и площадката за компостиране има разстояние за 

маневриране, също с бетонова настилка. Бетоновата повърхност е обработена със 

саморазливна емулсия, осигуряваща задържане на течности. 

 

b. Дейности: 

При компостирането се цели стабилизиране на биогенната фракция. В аеробни условия и при 

наличие на достатъчно влага в компоста се развиват последователно различни генерации от 

микроорганизми, които поетапно разграждат свързания въглерод и го превръщат в СО2 и 

клетъчна тъкан. При остатъчен свързан въглерод с по-ниско съдържание от 5%-тегловни 

биологичните процеси, респ. угниването, практически се прекъсват. 

Три са степените на аеробно разлагане, като в първата (интензивна), която протича при 55–

70°С, благодарение на високата температура се постига унищожаване на присъстващите 

патогенни организми, тоест до обеззаразяване на компоста. 

За да се постигне хомогенизиране и равномерно „узряване” на компоста той се обръща най-

малко 3 до 4 пъти с цел аериране и при това се овлажнява. При компостиране на открито, в 

така наречените Windrow (проветряеми лехи) при нормални условия цялостното протичане 

на процесите на компостиране трае около 12 до 16 седмици (3-4 месеца), след което е 

възможно приемането на компоста на депо. За реализация като търговски продукт е 

препоръчително процесът на компостиране да не е по-кратък от 6 месеца. 

Общото количество се формира от 90% от хранителни отпадъци, 20% от отпадъците от 

хартия и картон, 15% от дървесните отпадъци и 10% от зелените отпадъци от Централния и 

Вътрешния райони. При относително тегло на „суровия” компост около 350 кг/м3 се получава 

обем 42 500 м3 годишно. 

Площадката за компостиране позволява да се изградят 7 лехи с трапецовидно сечение на 

отстояние 7,2 м, височина 3,1 м и дължина 100 м. При сечение на лехата от приблизително 

10,5 м2 и спазване на минимален срок на компостиране от 8 седмици (за стадиите мезофилен, 

термофилен и изстиване), площадката за компостиране разполага с капацитет от 44 100 

м3/год., т.е. покрива изцяло годишния обем. 

За стадий „узряване” е обособена площадка за доузряване на компоста, на която се разполага 

материала. Преди да бъде извозен до площадката за доузряване, готовият компост се пресява 

през барабанно сито и така се отстраняват примеси с големина до 1 см – капачки, части от 

найлонови торбички, камъчета и др. По този начин се повишава качеството на готовия 

компост. Процесът на компостиране включва подаване на отпадъците от приемната 

площадка, разстилане и предварително формиране на компостните лехи, периодично 



 

 

обръщане на лехите, пресяване и прехвърляне за доузряване и натоварване на узрелия 

компост за откарване на склад. За тези операции се използват мобилна прикачна машина за 

насипване и обръщане на лехите с трактор и един челен товарач. 

 

 

За спазване на изискванията за провеждане на вътрешен контрол на качеството на 

материалите за депониране и на компоста, към регионалното депо е изградена и оборудвана 

химическа лаборатория със следното оборудване и контролноизмервателна апаратура: 

 Рентгенофлуорисцентен спектрометър; 

 Фотометър; 

 Инфрачервен анализатор; 

 Фурна за изсушаване; 

 Прецизна електронна везна; 

 Преносими термо-хидрометри; 

 Преносими термометри, снабдени с 2-метрова сонда 

 

 

4. Обработка на отпадъци от строителни материали 

a. Инфраструктура 

ПЛОЩАДКА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Площадката за раздробяване на строителни отпадъци е разположена в северната част на 

обекта, на изток от склада за временно съхранение на опасни отпадъци. Парцелът е с размери 

40 на 60 метра, като в него е обособена бетонова площадка от 500 кв.м. 

 

b. Дейности 

Механичното третиране се извършва с мобилна инсталация за разтрошаване и пресяване на 

строителни отпадъци. 

Приеманите отпадъци са  

 17 01 01 – бетон; 

 17 01 02 – тухли; 

 17 01 03 - керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 

 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 

 17 03 02 - асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите 

в 17 03 01; 

 17 08 02 - строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 

17 08 01  

 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите 

в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

Дейностите, които се извършват са:  

 предварително сортиране, при което отпадъците се разделят на отделни фракции, 

подлежащи на рециклиране с оглед последващо приложение, като рециклираните 

материали (например бетон, керамика и др.под.), а тези чиято повторна употреба и 

рециклиране са практически невъзможни или икономически нецелесъобразни, се 

подават за депониране. 

 натрошаване  

 пресяване/фракциониране с цел отстраняване на нежелани примеси, например на 

мазилките от отпадъците от керамика и бетон, на замърсяванията с почва и др. и 



 

 

фракциониране, при което рециклираният материал се разделя на групи според 

големината на зърната. 

 

Мобилната инсталация за разтрошаване и пресяване на строителни отпадъци е с 

производителност 50–70 тона на час (Комплексното разрешително допуска приемане на 

площадката до 15 000 т/год.). Тя е конструирана на базата на челюстна трошачка и позволява 

обработката на цялостния спектър от строителни отпадъци – бетон, керемиди, варовик, 

асфалт, газобетон, гипс и пр. Размерът на предварително отсятата фракция може да се 

променя чрез използване на сита с различен размер на отворите според пазарното търсене от 

35-45 до 90-110 мм. Предварителното разделяне на строителните отпадъци по видове, 

подаване на инсталацията за разтрошаване и пресяване и подаване на готовия материал към 

съответния куп, където се съхранява до реализирането му, се извършва с помощта на челен 

товарач. 

Мобилната инсталация е пригодена да се транспортира като ремарке в уличното и пътното 

движение. Може да се използва на предвидената за целта площадка на депото, както и 

директно на мястото на генериране на строителните отпадъци. 

 

 

 

5. Депониране на отпадък в клетка №1 

 

a. Инфраструктура 

 

Площта на Клетка №1 е с площ от 30 030 м2, а обемът й е 240 000 м3 (при уплътняване на 

отпадъците до 1,0 т/ м3 капацитетът на тази клетка е 240 000 тона). Обемът на отпадъците е 

изчислен по профилния метод с отчитане на загубите на обем от долен и горен екран и от 

ежедневното запръстяване. 

Капацитетът на клетката е предвиден да одигури площ за депониране на отпадъците, 

генерирани на територията на Регион Добрич, за срок от 5 години. Последният изтича на 

01.03.2020 година. Община Добрич, в качеството си на собственик на депото, има сключен 

договор за проектиране на 2-ра клетка, предстои възлагане на строителните дейности. 

 

b. Дейности: 

 

Депонирането започва от горния югоизточен край на клетка №1 и се извършва 

последователно в работни участъци в посока от горе на долу (от ЮИ на СЗ) и от талвега към 

бордовете на депото последователно на пластове с разминаване по височина с един работен 

участък. Автомобилите, доставящи отпадъците за депониране се движат по временни 

вътрешни пътища в клетката, специално оформяни да не допуснат нарушаване на долния 

изолационен екран и дренажните мрежи. 

Работната площ на клетката е местоположението на непълната клетка, където се извършват 

дейности като изсипване па отпадъци и уплътняване. За по-ефективно функциониране, 

размерите на работната зоната трябва да бъдат минимални, така че движенията на мобилното 

оборудване за депониране на отпадъци и уплътняване, да са също минимални. 

Уплътняване па отпадъците 

Твърдите отпадъци се поставят в основата на работната площ на клетката и след това се 

избутат напред по склоновете на работната зона. От съображения за безопасност трябва да се 

поддържа разстояние от 2,5-3 м между превозните средства за събиране и мобилното 

оборудване в депото.  



 

 

За оптимизиране на процента на уплътняване и за калибрирано разпределение на теглото на 

мобилното оборудване, отпадъците трябва да бъдат разделени на слоеве от 30-60 см, с 

наклони от 1:3 (h:d). В случай на кухини, те трябва да бъдат запълнени с отпадъци. 

 

 

6. Събиране на отпадъчните води от клетката на депото 

 

a. Инфраструктура 

 

Отпадъчните води (инфилтратът) от дренажната система на клетката за депониране 

постъпват в двусекционна (двукамерна) приемна (събирателна) шахта/резервоар с общ обем 

58 m3 (2х29 m3), оразмерена да поеме инфилтрата от дъжд с обезпеченост 10% и 5-минутна 

интензивност за втора зона по интензивност на валежите (общото количество инфилтрат при 

оразмерителен дъжд за втора зона по валежи е 36,9 m3). Наличието на две камери осигурява 

непрекъсваемост на действието при почистване или ремонт и поемане на екстремални 

дъждовни количества. При средно генериране на инфилтрат 5,0 м3/ден, обемът на шахтата 

осигурява вместимост за 11 дни. 

В близост до ретензионния басейн е монтирано локално пречиствателно съоръжение, 

предвидено да бъде използвано за пречистване на инфилтрата при необходимост той да бъде 

изнасян (с цистерни) извън периторията на РД Стожер с цел пречистване в ГПСОВ-

Врачанци. За целия експлоатационен период до момента ЛПСОВ не е използвана. 

  

b. Дейности 

 

На РД Стожер е изградена система за обратно връщане на инфилтрата върху отпадъците за 

оросяване – това намалява количеството инфилтрат за пречистване и подобрява 

биоразлагането на отпадъците (особено през летния сезон). През почти 2/3-ти от годината е 

възможно извършване на оросяване на депото, т.е. практически почти няма да има инфилтрат 

за пречистване.  

Ретензионният басейн е с неправилна форма съобразно геоморфологията на площадката. 

Предназначен е да поеме дъждовните води от дъждовните канавки от двете страни на депото. 

Тези води са замърсени с инфилтрат в много по-малка степен, защото контактът на водите с 

отпадъците е краткотраен. Те „разреждат” инфилтрата от дренажната система на депото. 

Площта му е 380 м2, а вместимостта 380 м3, което може да поеме количеството валеж върху 

клетка І на депото с обезпеченост р=10% и 5-минутна продължителност на дъжда - 368,65 м3. 

 

 

7. Мониторинг 

 

Съгласно КР №433/ Н0/2012 мониторинга на депо Стожер се извършва по следната схема: 

А) ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВИ ЕМИСИИ – съгласно условие 9.6.1.1. от КР 

Пунктове: Газоотвеждащи тръби, снабдени с отвори за извършване на измерването с 

помощта на автоматично измервателно средство – газанализатор 

Брой пунктове – не са уточнени на този етап 

Честота на измерване – ежемесечно  

Показатели за изпитване - Въглеводороди (метан), въглероден диоксид, кислород, 

сероводород  

Метод - Директно измерване съгласно валидирана вътрешнолабораторна методика 

Б) Пробовземане и изпитване на ОТПАДНИ ВОДИ /ИНФИЛТРИРАНИ/ - съгласно условие 



 

 

10.1.3.2 от КР 

1. Пунктове - ИФ №1 и ИФ №2 

2. Показатели за изпитване - рН, неразтворени вещества, сулфати, азот амониев, фосфати 

(като фосфор), сулфиди, БПК5, ХПК, Нефтопродукти, животински мазнини и растителни 

масла*, анионактивни детергенти, феноли, желязо, манган, живак*, кобалт*, кадмий, олово, 

арсен, мед, барий*, селен* 

3.Честота - веднъж на тримесечие 

В) Пробовземане и изпитване на ПОВЪРНОСТНИ ВОДИ – съгласно условие 10.3.1.2. 

Пунктове: Най-малко два  

Показатели за изпитване - рН, неразтворени вещества, перманганатна оксиляемост, БПК5, 

ХПК, обща твърдост, хром общ, никел, мед, желязо, манган, олово, цинк, хлориди, сулфати, 

фосфати, азот нитритен, азот, амониев, азот нитратен, разтворен органичен въглерод*. 

Честота - Веднъж на тримесечие 

Г) Пробовземане и изпитване на ПОДЗЕМНИ ВОДИ – съгласно условие 13А.8.1. 

Пунктове - На този етап не са уточнени 

Показатели за изпитване - с честота веднъж на шест месеца:  

Водно ниво, Активна реакция, Електропроводимост, Амониеви йони, фосфати, желазо, 

живак*, кадмий, олово, арсен, мед, хром, никел, цианиди, нитрити, нитрати, сулфати 

С честота веднъж на две години:  

Цинк и нефтопродукти 

Честота - На шест месеца / На две години 

Д) Пробовземане и изпитване на ПОЧВИ 

Пунктове - На този етап не са уточнени 

Показатели за изпитване - рН, арсен, хром*, кадмий, цинк, желязо*, мед, олово, никел* 

Честота - На три години 

Е) Измерване на ШУМ 

Пунктове - съгласно методика на МОСВ – не са уточнени, напр. 25 бр. 

Показатели за изпитване - обща звукова мощност и еквивалентно ниво - дневно измерване 

 

 

 

8. Инфраструктура 

a. Кантари, регистрация, охрана, дезинфекция 

Входът към обекта след оградата се разделя на две платна: вход и изход с вградени кантари и 

зона за дезинфекция на изхода. Помежду тях е разположена монолитната сграда за 

регистрация и охрана. Сградата съдържа: 

 Канцелария-регистратура, охрана 

 Склад-консумативи и архив 

 Склад – материали за дезинфекция 

 Тоалетна. 

 

b. Административно - битова сграда с лаборатории 

Сградата е разположена в дясно от входа. Достъпа до автомобилния паркинг е преди 

кантарите и регистратурата. Той е с капацитет 10-16 коли. 

В нея за разположени битови помещения за мъже и жени – съблекални с душове и тоалетни. 

Те са с обособени: вход с градски дрехи – изход; и в обратна посока: вход с работни дрехи - 

изход. На входа има пропуск. 

Административната част съдържа: четири канцеларии, стая за управител, секретар, 



 

 

заседателна зала и тоалетни. 

В сградата е разположена столова за работниците и персонала с разливочна, която се зарежда 

от паркинга.  

 

c. Склад за временно съхранение на опасни отпадъци 

Сградата има два помещения за складове и навес. До нея е долепена едноетажна сграда за 

персонала. В нея се разполагат: стая за охраната, канцелария, склад, битовка с душове и 

тоалетна. 

В складoвете за опасни отпадъци пода и стените на 1м. височина се обработват със 

саморазливна емулсия, осигуряваща задържане на течности. 

 

d. Пункт за зареждане с гориво 

Разположен е в северната страна на парцела. Зад колонката има бетонова площадка, където са 

разположени контейнер с пясък и контейнер със стърготини, за аварийни ситуации. 

Цистерната за дизелово гориво е вкопана в зелената зона пред колонката.  

 

e. Резервоар за АПГИ 

Захранването с вода на цялата площадка се осъществява от сондаж, който ще осигурява 

водно количество от 0,5 до 1 л/сек. Посредством помпа и тласкател се пълни водоем с V=540 

м3 обединяващ битовите и противопожарните нужди за площадката. 

За АПГИ е изграден резервоар 160 м3, като по този начин е осигурено двойно захранване на 

системата-от резервоара, който е основен водоизточник и от водоема, където се съхранява 

допълнителното водно количество за АПГИ-чрез водопровод. Резервоарът е правоъгълен, 

състои се от резервоар и помпено помещение. Изцяло е под земята. 

 

f. Водоем 540 м3 към водоснабдителна мрежа 

Водоемът с обем 540 м3 обединява битовите и противопожарни нужди за площадката. 

Резервоарът е с две камери с размери 15 х 7.50 м. Водното ниво на резервоара осигурява 

минимално необходимия воден напор от Н=0,02 МРа за водоснабдяване на сградите, 

разположени на площадката.  

В резервоара има и помещение за реагенти и дозаторни помпи. Дезинфекцията става с 

натриев хипохлорид с тръба от помпите към водоема.  

 

За нормална работа на площадката на регионалното депо са разработени следните ВиК 

мрежи и съоръжения: 

 водоснабдителна мрежа – обединена за битови и противопожарни нужди; 

 битово-фекална канализация; 

 дъждовна канализация; 

 КМУ за отстраняване на масла от гаражните клетки; 

 черпателни резервоари за събиране на битово-фекалните води; 

 ретензионен резервоар за събиране на инфилтрат. 

 каломаслоуловител 

 

g. Гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница 

Сградата съдържа 6 гаражни клетки, едната с канал. От ляво на тях има автомивка с две 

клетки и ролетни врати. От дясно има обособена автоработилница и склад за материали и 

резервни части. На второто ниво над склада са разполагат стая за почивка и съблекалня с душ 

и тоалетна за персонала. 



 

 

 

h. Сондаж 

Водоснабдяването на РД Стожер се осъществява от собствен водоизточник – дълбок 

сондажен кладенец. Редовното и равномерно водоснабдяване на площадката се осигурява 

посредством свързване към площадковата водопроводна мрежа чрез Водоем 540 м3. 

 

 

9. Задължения на Изпълнителя,  свързани с извлечените рециклирани компоненти и 

компост, видовете  отчисления и взаимодействие с Общините:  
 

a.  Изпълнителят регистрира, отчита и продава за своя сметка извлечените 

рециклирани компоненти от подлежащите на сепариране отпадъци. Всички 

количества се отчитат от администрацията на РД Стожер и ежемесечно се 

изпраща обобщен отчет в Община град Добрич. NB: Прогнозните количества 

рециклируеми фракции са остойностени при изготвяне на тръжната 

документация и са извадени като годишна стойност от прогнозната 

максимална годишна сума за издръжка на депото и съответно в 

максималната допустима стойност на поръчката.  
   

b. Извлечените количества „остатъчна фракция” от Съоръжението за 

рециклиране на строителни отпадъци, негодни за продажба и неподлежащи 

за обезвреждане като остатък за депониране, се използват за ежедневно 

запръстяване. 

 

c. Произведеният нестандартен компост от площадката за компостиране се 

използва за запръстяване на депонираните в клетките на депото отпадъци. 

  

d.  Отчисленията за депониране на отпадъци и отчисленията за закриване и 

следексплоатационни грижи на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, когато се правят за битови 

отпадъци от общини, са елементи от разходите съгласно Закона за местните 

данъци и такси и съответно са ангажимент на общините, ползващи РД Стожер. 

 

10. Брой работни дни за една година за дейността 

 

Работните часове и дни в рамките на една година са дадени в Таблица 12. 

  

Работни дни годишно 

Таблица 12 

№ Производствен участък 
Работни дни, 

годишно 
Смени 

Работни дни, 

седмично 

1. Клетка за депониране на отпадъците 365 1 7 

2 Инсталация за компостиране  260 1 5 

3 Съоръжение за рециклиране на отпадъци от 

строителство и разрушаване 
260 1 5 

4 Инсталажия за сепариране на отпадъците 260 1 5 

 

 



 

 

 

11. Персонал на депото 
 

Персонал Брой 

Управител на депото 1 

Еколог 1 

Ел. техник  1 

Машинен оператор 1 

Оператори на производствена линия 2 

Оператор преса 1 

Диспечер 2 

Шофьор на специализиран тежкотоварен камион 2 

Шофьор на фадрома 2 

Машинист, булдозер 2 

Работник кухня 1 

Общ работник 1 

Работник рециклиране на отпадъци 18 

Общо брой:  35 

 

12. Технологично оборудване за РД Стожер 

12.1. Клетка за депониране 

1. Компактор 32 тона – 1 бр. 

2. Булдозер – 1 бр. 

3. Самосвал – 1 бр. 

 

12.2. Сортираща инсталация 

1. Питателен бункер с разкъсвач на торби и дозиращо устройство - 1бр.  

2. Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента и бордюр - 1 бр. 

3. Барабанно сито – 1 бр.  

4. Коритообразен гуменолентов транспортьор – 1 бр.  

5. Коритообразен разпределителен гуменолентов транспортьор  - 1 бр.  

6. Надлентов магнитен сепаратор  - 2 бр. 

7. Разпределителна транспортна лента – 1 бр.  

8. Вибромаса  - 1 бр. 

9. Плосък гуменолентов транспортьор за ръчно сортиране – 1 бр.  

10. Вихротоков сепаратор – 1 бр.  

11. Коритообразен разпределителен гуменолентов транспортьор – 1 бр.  

12. Балираща преса - 1 бр. 

13. Метална конструкция – 1 к-т  

14. Комплект 16 бр. сортировъчни кабини – 1 к-т  

15. Електро-хидравлично устройство - рамка за изпразване на контейнери 1,1, м3 – 1 бр. 

16. Контейнери за събиране на рециклируеми фракции с обем 1,1 м3 - 32бр. 



 

 

 

12.3. Компостна площадка 

1. Мелница за дървесни и градски отпадъци/прикачна/ - 1бр. 

2. Машина за насипване и обръщане на компостни лехи /прикачна/ - 1 бр. 

3. Мобилно барабанно сито (тромел) с уиндшифтър – 1 бр. 

 

12.4. Площадка за строителни отпадъци 

1. Мобилна инсталация за разтрошаване и пресяване на строителни  отпадъци – 1 бр. 

 

12.5. Склад за временно съхранение на опасни отпадъци 

1. Пластмасов съд за събиране на употребявани батерии – 6 бр. 

2. Пластмасов контейнер 500L за акумулатори - 3бр. 

3. Контейнер с горно отваряне за съхранение и транспорт на използвани флуоресцентни 

лампи - 2бр. 

4. Метални контейнери за ИУЕЕО и други твърди отпадъци - 3бр. 

5. Метален контейнер обемен за черна и бяла техника - 5 бр. 

6. IВС контейнер за течни опасни вещества - 2 бр. 

 

12.6. Транспортна техника 

1. Транспортен контейнер 12 м3 - 8бр. 

2. Товарни автомобили, с приспособления за самонатоварване/разтоварване на транспортни 

контейнери – 3 бр. 

3. Челен товарач - 2бр. 

4. Вилков повдигач - 2 бр. 

5. Трактор - 1бр. 

6. Радиостанция с 4 поста - 1бр.  

7. Снегопочистващо гребло - 1бр. 

8. Надстройка за разпръскване на пясък и сол - 1бр  

9. Косачка за монтаж на трактор -1бр. 

 

12.7. Контрол на входа 

1. Автомобилна везна - 2 бр. 

 

12.8. ЛПСОВ 

1. Модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води – 1 бр. 

 

12.9. Мониторинг и контрол 

1. Рентгенофлуорисцентен спектрометър - 1бр.  

2. Фотометър  - 1бр. 

3. Инфрачервен анализатор - 1бр. 

4. Фурна за изсушаване - 1бр. 



 

 

5. Електронна везна - 1бр. 

6. Термо-хидрометри - 3бр. 

7. Преносими термометри, снабдени със сонда - 3бр. 

 

 

12.10. Ремонтно механична работилница 

1. Универсалeн струг - 1бр  

2. Пробивнофрезовa машинa – 1бр  

3. Универсалнa фрезa- 1бр  

4. Лентоотрезнa машинa - 1бр 

5. Универсалнa заточнa машинa - 1бр  

6. Настолен шмиргел- 1бр  

7. Ръчен ъглошлайф - 1бр  

8. Ръчна бормашина - 1бр 

9. Газови горелки за нагряване, рязане и заваряване - 1к-т 

10. Заваръчен апарат 300А - 1бр 

11. Заваръчен апарат - СО2 , с телоподаващо - 1бр  

12. Комплект инструменти - 1бр 

 

 

III. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РД СТОЖЕР 
    

Задължения на Изпълнителя при експлоатация на РД Стожер 

 

I. Изпълнителят се задължава да извършва точно и добросъвестно предвидените дейности 

при експлоатацията на депото, спазвайки екологичните изисквания на българското 

законодателство, отнасящи се до изпълнението на дейностите по настоящия договор и 

условията, заложени в договора и в Комплексно разрешително № 433 - Н0/2012. 

II. Изпълнителят води отчет на извлечените рециклирани компоненти и произведен 

компост по видове и количества. 

III. Извлечените количества „остатъчна фракция” от Съоръжението за рециклиране на  

отпадъци от строителство и разрушаване, негодни за продажба и неподлежащи за 

обезвреждане като остатък за депониране се използват за запръстяване в клетките на 

депото. 

IV. Произведеният нестандартен компост от площадката за компостиране се използва за 

запръстяване на депонираните в клетките на депото отпадъци. 

V. Изпълнителят се задължава при недостиг да осигурява за своя сметка материали за 

ежедневното запръстяване на депонираните в клетките на депото отпадъци. 

VI. Изпълнителят регистрира, отчита и продава за собствена сметка извлечените 

рециклируеми компоненти от подлежащите на сепарация отпадъци. 

VII. Изпълнителят се задължава да приема на регионалното депо отпадъците от 

организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване от територията на 

общините град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево и 

Крушари и Никола Козлево, както и отпадъците от ПСО Тервел (обслужваща общини 

Тервел и Никола Козлево) и ПСО Балчик (обслужваща общини Шабла, Каварна и 



 

 

Балчик), а за всички останали случаи, след изрично писмено уведомяване и разрешение 

от страна на Възложителя и решение на основание на чл. 26, ал. 1, т. 9 от ЗУО за 

извършване на тези дейности и уточняване на условията за извършването и начина на 

заплащането им. 

VIII. Изпълнителят се задължава да осигурява по всяко време достъп до регионалното депо 

на оправомощени представители на Възложителя и контролните държавни органи 

(МОСВ, РИОСВ и др.) за осъществяване на проверка и контрол върху извършваните 

дейности. 

IX. Изпълнителят се задължава да застрахова за своя сметка в полза на Възложителя 

всички сгради, съоръжения, техника и оборудване, предоставени му при сключване на 

договора за оператор на РД Стожер. 

X. Дейностите на Изпълнителя по управление на депото трябва да са в съответствие с 

изискванията на: Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 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, КР 

433-Н0/2012г., и обхващат основно: 

1. Приемане на отпадъци по кодове, съгласно КР 433-Н0/2012г. 

2. Третиране на отпадъци по кодове, съгласно КР 433-Н0/2012г (депониране на 

битови и неопасни отпадъци; сепариране на неопасни отпадъци; рециклиране на 

отпадъци от строителство и разрушаване; депониране на инертни отпадъци; 

компостиране на биоотпадъци) по съответната технология от работен проект 

„Изграждане на регионално депо за отпадъци при с. Стожер“, и при спазване 

условията на КР 433-Н0/2012г.; 

3. Временно съхраняване на опасни отпадъци, съгласно условията на КР 433-

Н0/2012г.; на компост и рециклирани суровини; 

4. Извършване на мониторинг, съобразно условията на КР 433-Н0/2012г, програма 

на РЗИ – Добрич за мониторинг на питейни води от автономен източник и 

Разрешително за водовземане от подземни води № 21590126/11.09.2012г., 

изменено с Решение № 1264/10.01.2014г. на Басейнова дирекция за управление на 

водите в черноморски район – Варна; 

5. Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 2 от 22.01.2013г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците 

както и реда за водене на публични регистри; документиране и докладване 

съгласно Комплексно разрешително № 433-Н0/2012г.; 

6. Поддържане на системи, машини и съоръжения, механизация, сгради и 

конструкции на територията на обекта, в т.ч. осигуряване на спомагателни 

материали и горива, заплащане на ел.енергия, такса за водоползване и такса за 

заустване на отпадъчни води; 

7. Извършване на строително-монтажни дейности, осигуряващи безпроблемната 

експлоатация на депото – надграждане на габиони и шахти, ремонт на настилки и 

др. 
8. Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация 

и поддръжка на обекта, подробно описани в Техническата спецификация,  

Работния проект за изграждане на РД Стожер и КР 433-Н0/2012г. 

XI. Всички обезщетения и осигуровки на специалистите, извършващи работите по 

експлоатация на депото, са за сметка на Изпълнителя, като Възложителят няма да 

участва в изплащането им независимо от обстоятелствата по възникването им. 



 

 

XII. При настъпване на авария Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими 

мерки за защита и за ограничаване на щетите. Същият е длъжен незабавно да уведоми 

Възложителя и компетентните органи. 

 

 

Процедури по поддържане на депото 
      

a.  Поддържане на депото   
Цялото механично оборудване и машини, използвани на депото трябва да бъдат поддържани 

стриктно съгласно спецификациите на доставчика/производителя. Оперативни 

спецификации/наръчници за експлоатация на машините и съоръженията на депото ще бъдат 

предоставени на Изпълнителя при подписване на договора. 

Всеки ден, при настъпване на края на работното време, вътрешните пътища трябва да бъдат 

инспектирани и разпилените отпадъци да бъдат събирани в границите на и извън депото. По 

време на засушаване, емисиите на прах трябва да бъдат контролирани чрез напръскване на 

повърхностите с вода. 

Изпълнителят ще планира и изпълнява процедури по почистване и поддръжка, които да 

гарантират, че: 

i. Сградите, конструкциите, засетите и засадени площи, постланите с настилки и без 

настилки райони за движение и др. са поддържани в чисто и подредено състояние, без 

повреди и разпилени от вятъра отпадъци, които биха могли да влошат тяхната 

функционалност или външен вид;  

ii. Околните терени, извън площадката на депото, се поддържат в добро състояние, като 

регулярно се събират разпилените от вятъра или по други причини отпадъци; 

iii. Всички подвижни или фиксирани оборудвания и машини са поддържани чисти и в 

добро техническо състояние, с навременно извършване на прегледи и  ремонти; 

iv. Всички сервизни инсталации, например системата от открити канавки, системата за 

управление на инфилтрата и др. се инспектират, почистват и поддържат редовно; 

v. Редовно се инспектират и ремонтират повреди по насипните конструкции, пътните 

настилки и др. 

vi. Цялото механично оборудване и машини, използвани на депото се поддържат стриктно 

съгласно спецификациите на доставчика  или производителя. 

vii. Всеки ден, при настъпване на края на работното време, вътрешните пътища и други 

зони с настилка да бъдат инспектирани и каквито и да било разпилени отпадъци сладва 

да се събират и депонират в клетката на депото, която се експлоатира в момента. При 

необходимост зоните с настилка да бъдат почиствани от почва/кал,  отпадъци, сняг и 

лед през зимата; 

viii. Осигуряване на необходимите за ежедневното  запръстяване количества  материали.  

ix. Доколкото гаранцията на техническите инсталации и оборудване позволява това, 

техническият персонал на инсталацията/оборудването да извършва следните работи: 

 Повтарящи се работи по техническата поддръжка. 

 Малки ремонти.  

 Контролни инспекции. 

В допълнение, персоналът следва да гарантира заявяването и извършването на основни 

ремонти и работи по поддръжката на инсталациите и оборудването.   

b.  Предотвратяване на аварии 

Aварийните ситуации са дефинирани като събития, свързани с: 

- непосредствена опасност за здравето и безопасността или човешкия живот; 



 

 

- повишен риск от наранявания на лица и риск за живота; 

- непосредствен риск от замърсяване на околната среда; 

- възникнало замърсяване на околната среда. 

При възникването на спешен случай, Изпълнителят или негов представител следва незабавно 

да уведоми съответните компетентни органи и да бъдат предприети мерки за отстраняване на 

аварията. Отстраняването на авариите са за сметка на Изпълнителя. 

Изпълнителят осигурява следните ресурси: 

           - Осигуряване на вода  

Изпълнителят трябва да  поддържа минимално количество вода за нуждите на гасене на 

пожар и при аварийни ситуации.  

 - Осигуряване на насипни материали за аварийни ситуации 

Изпълнителят трябва да  поддържа: 

- минимално количество пясък за нуждите на гасене на пожар в отпадъците, както и при 

заледявания и др; 

- чакъл за ремонти на дренажни слоеве, повреди по пътя и др; 

- глинести почви за спешен ремонт на насипни съоръжения при аварийни ситуации и 

др. 

Аварийни ситуации биха могли да възникнат при: 

- пътно-транспортни произшествия, промишлени злополуки или наранявания на 

персонала; 

- силни бури или гръмотевични бури; 

- пожар; 

- наводнения или земетресения. 

Изпълнителят изготвя авариен план, съгласно условията в Комплексно разрешително № 433-

Н0/2012г.  

 

c.  Инструкции за безопасност 

Изпълнителят трябва да отчете факторите, които включват потенциален риск за здравето на 

хората, занимаващи се с дейност по депонирането и третиране на битови отпадъци и да 

предприеме необходимите мерки за осигуряване на лична защита (предпазни и защитни 

средства), спазването на хигиенни норми, както и да разработи и одобри инструкции за 

работна безопасност, професионално здраве и безопасност и борба с пожари.  

 

 

2. Провеждане на мониторинг  

 

a.  Организация на системата за мониторинг 

Собственият мониторинг се извършва от Изпълнителя и включва следната основна 

информация:  

 Разположение на пунктовете за мониторинг, вкл. тяхното предназначение и 

местоположение, дадено на ситуация с подходящ мащаб, координати, конструкция; 

 Наблюдавани показатели за количество и качество, средства и методи за 

измерване; 

 Честота и продължителност на наблюденията; 

 Съхранение на информацията и експлоатация на системата за мониторинг; 

 Анализ на данните и предоставяне на резултатите; 

 Функционални връзки по предоставяне на информацията.  

Системата за мониторинг, контрол и информация включва следните наблюдавани 



 

 

елементи: входящ контрол на отпадъците; състояние на тялото на депото /топографията му/; 

инфилтрат от тялото на депото; повърхностни и дренажни води; подземни води; газови 

емисии; метеорологични данни; почви; шум. 

 

При започване на експлоатацията на депото Изпълнителят има на разположение  изградена 

(по време на строителството) мониторингова система, както и налично разрешително за 

водовземане и Комплексно разрешително. Същият организира измерване на емисиите в 

съответствие с действащите нормативни уредби  и предписанията на контролните органи. 

Измерванията и анализите по контролните показатели се осъществява със стандартизирана 

апаратура и стандартни методики, утвърдени от МОСВ. 

Изпълнителят документира и докладва данните съгласно условията на Комплексно 

разрешително № 433-Н0/2012г. 

Изпълнителят със съгласието на възложителя преценява за необходимостта от изграждане на 

собствена акредитирана лаборатория за мониторинговата система или за наемане с договор  

на подизпълнители. 

Състояние /топография/ на тялото на депото 

Мониторинг за състоянието на тялото /топографията му/ се извършва съгласно Таблица 4 от 

Приложение №3 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 на МОСВ. 

Структурата и състава на отпадъчното тяло (на депото за битови отпадъци и за инертни 

отпадъци) и слягането на повърхността му се замерват от Изпълнителя един път годишно 

съгласно Комплексно разрешително № 433-Н0/2012г.  За установяване на сляганията се 

извършват геодезически замервания на реперна система, състояща се от съответен брой 

контролни репери. 

11.4. Емисионни данни  

11.4.1. Инфилтрат от тялото на депото  

Мониторинг на инфилтрата се извършва при честота, показатели и пунктове, съгласно 

условията в Комплексно разрешително № 433-Н0/ 2012г.  

11.4.2. Отпадъчни води 

Мониторингът на отпадъчните води (повърхностни води, води от компостирането, дренажни 

води от клетката на депото, дъждовни води) в района на депото се извършва в контролни 

пунктове/зауствания. Мониторингът на тези води се извършва съгласно условията в КР № 

433-Н0/2012г. и плановете за мониторинг. 

11.4.3. Подземни води 

Наблюдения на подземни води се извършват в мониторингови кладенци, изградени по време 

на строителството и на собствения водоизточник за захранване на обекта с обем и времеви 

период съгласно условията в КР № 433-Н0/2012г.  

11.4.4. Газови емисии   

Собствения мониторинг на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

депото се извършват съгласно условията в КР № 433-Н0/2012г. и изискванията на Наредба № 

6 за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух от неподвижни източници. 

Съгласно Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускането 

и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) определя годишни количества на замърсители в 



 

 

атмосферния въздух (като част от годишен доклад за изпълнение на КР) 

11.4.5. Метеорологични данни  

 Метеорологичните данни и тяхното измерване се извършва по показатели и честота съгласно 

условията в КР № № 433-Н0/2012г.  

11.4.6. Мониторинг на почви 

Пунктовете за пробовземане, честотата и показателите за анализиране са посочени в КР № 

433-Н0/2012г. 

11.4.7. Шум 

Извършва се наблюдение на общата звукова мощност на площадката, еквивалентите нива на 

шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентните нива на шум в мастото 

на въздействие (ако такива са установени), и се прилагат инструкции съгласно КР № 433-

Н0/2012г. 

11.7.8. Поддържане на пунктовете за наблюдение, оборудване и подаване на 

информация 

Изпълнителят има задължението да:  

 Доизгражда (където е предвидено) и поддържа в изправност пунктовете за 

наблюдение, а при възникнали аварии да ги възстановява; 

 осигури необходимото за измервания оборудване или да сключи договор с 

лицензирани фирми за извършване на съответните анализи; 

 своевременно подаване на необходимата информация до компетентни органи и 

Оператора на депото. 

 

11.5. Изпълнение на програма от РЗИ – Добрич за мониторинг на питейни води 

от автономен източник 

Програмата се изготвя ежегодно от РЗИ – Добрич и включва дати и видове анализи на води, 

които следва да се изпълняват. Ангажимент на Изпълнителя е да организира пробовземането 

и анализите на водите, като спазва графика. 

 

11.6. Анализи на води, съгласно Разрешително за водовземане от подземни води 

№ 21590126/11.09.2012г., изменено с Решение № 1264/10.01.2014г. на Басейнова 

дирекция за управление на водите в черноморски район – Варна  

Ангажимент на Изпълнителя е да организира пробовземането, анализите на води и 

своевременното представяне на протоколите пред компетентния орган. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Изпълнителят получава цялото описано технологично оборудване (стационарно и мобилно) 

от възложителя и няма ангажименти по закупуване или предоставяне на такова! 

 

Приложения в електронен вариант: 

 

 Комплексно разрешително № 433-Н0/ 2012г.; 

 

 Разрешително за водовземане от подземни води № 21590126/11.09.2012г., изменено с 

Разрешително № 1264/10.01.2014г., от Басейнова дирекция за управление на водите в 

черноморски район – Варна. 


