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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

 

за продължаване срока на действие на  разрешително №33130013/12.04.2011г. за ползване на 

воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 

 

Водоприемник Дере Дереджика 

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА 

ЗАУСТВАНЕ 

Заустване Показатели Собствен мониторинг 

Честота на 

пробовземане 

Вид на 

пробата 

Заустване №1 

Поток №1 

 

Филтрационни и 

дъждовни 

отпадъчни води  

 

място за мониторинг 

 

Пункт №1 

 

на изход 

изпускателна 

шахта 

 Годишно отчитане на 

количеството заустени 

отпадъчни води 

Активна реакция рН 6,0 – 9,0  на тримесечие еднократна 

 мг/дм3 кг/ден   

Неразтворени 

вещества 

50  на тримесечие еднократна 

ХПК (бихроматна) 150  на тримесечие еднократна 

Цинк 2  на тримесечие еднократна 

Никел 0,5  на тримесечие еднократна 

Арсен 0,1  на тримесечие еднократна 

Хром шествалентен 0,1  на тримесечие еднократна 

Олово  0,2  на тримесечие еднократна 

Мед 0,5  на тримесечие еднократна 

Желязо 3,5  на тримесечие еднократна 

Цианиди (общо) 1,0  на тримесечие еднократна 

Цианиди (свободни) 0,1  на тримесечие еднократна 

Нефтопродукти 10  на тримесечие еднократна 

Кадмий* –  веднъж 

годишно** 

еднократна 

Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените 

отпадъчни води напускат съоръжението. 

* Не се допуска в отпадъчните води. 

**  

–  „Веднъж годишно“ – в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество в резултатите 

от едногодишния собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните 
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проверки на контролния орган. 

– В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни 

води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява с 

честота „на тримесечие“ за срок от следващите 3 години. 

– При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно 

опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от 

контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му. 

Срок за достигане на индивидуалните 

емисионни ограничения 

От датата на влизане в сила на решението за 

продължаване срока на действие на 

разрешителното. 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

Изисквания към начина на 

заустване във водния обект 

1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото 

съоръжение (при наличие на такова) в точката на заустване 

на отпадъчните води, а в случай че няма да се изгради 

такова, с което да се предотврати обрушване на брега и 

промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на 

режима на водите във водния обект или намаляване на 

нормалната пропускателна способност и замърсяване на 

водите. 

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да 

става на такава височина (кота), че при високи води да не 

става подприщване, което да препятства тяхното оттичане. 

Други условия, съобразно 

спецификата на обекта 

1. Пробовземането и анализа на водните проби да се 

извършат от акредитирана лаборатория, като се има 

предвид, че за металите и радиологичните показатели се 

изисква анализ на разтворена форма, съгласно изискванията 

в Приложение 7 от Наредба №Н–4/14.09.2012г. за 

характеризиране на повърхностните води и Наредбата за 

СКОС за приоритетни вещества и някои други замърсители 

от 2010г. 

2. Да се спазват изискванията на чл.84, ал.2 от Наредба 

№1/11.04.2011г. за мониторинг на водите. 

Други условия 1. На „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД се разрешава да преустанови 

извършвания мониторинг на приоритетно опасното 

вещество кадмий след писмено потвърждение от РИОСВ – 

София, че е преустановено постъпването на отпадъчни води, 

съдържащи приоритетно опасни вещества и при отсъствие 

на приоритетно опасно вещество в резултатите от 

собствения мониторинг на отпадъчните води или от 

контролните проверки/контролния мониторинг за период 

повече от шест години.  

2. При неспазване на заложените в разрешителното 
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индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно 

да се предприемат необходимите действия за подобряване 

технологията на пречистване, реконструкция и/или 

модернизация на съществуващите пречиствателни 

съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови 

такива. 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да 

се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да 

се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив  4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 

или Централна поща, ПК 307 
 

 

 

 

 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 


