
Указания за попълване на въпросника 

 

I. ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ( КОНЦЕСИОНЕРА ) 

No  Попълва се: 

 РИОСВ име на Регионалната инспекция, код и населено място 
2 Име име на собственика (концесионера) на обекта 

3 БУЛСТАТ и ЕФН шифър на собственика по БУЛСТАТ и Единен Фирмен Номер 
4 Адрес Адрес за кореспонденция 
5 Тел./Факс/E-mail Актуални към момента на попълване 
6  Упълномощено лице за контакти 
7 Нас. място име на населеното място и ЕКНМ по Единен класификатор 
8 Община име на общината и код по Единен класификатор 
9 Област име на областта и код по Единен класификатор 

 

II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

No  Попълва се: за всяко находище по отделно 
1 Находище Име по концесионен договор 
2 Землище Име по кадастрален план 
3 Координати Координати на средната точка на площта на обекта – попълват се в двете предложени 

системи. 
4 Вид дейност Отбелязва се извършваната дейност от така описаните по НКИД (Национален 

класификатор на икономическите дейности) 
5 Технология на добив Отбелязва се прилаганата технология на добива от така описаните 
6 Състояние Отбелязва се състоянието на добивните работи от така описаните 
7 Общи данни Година на започване на добивните работи – ако е известна 

  Общо добита маса , мкуб 
  Общо преработено подземно богатство в м.куб. и тонове 
  Година на завършване на добивните работи – ако е в ликвидация 

8 Данни за МДР Попълва се по данни от последния съгласуван годишен проект съгласно изискванията 
на Наредба Nо18 

9 Данни за засегнати 
терени от дейността 
на предприятието  

Попълва се данни за фактически засегнатите терени от дейността на дружеството 
(обобщени и през годината по различни дейности)  

 

III. ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАХОДИЩЕТО 

No  Попълва се: за всяко находище по отделно 
1 Тип находище Характеристика на мястото на рудообразуването 
2 Характеристика на времето на рудообразуването 
 Вместващи скали Отбелязва се от така изброените 
 Основни рудни 

минерали 
Описват се по-характерните рудообразуващи минерали 

 Откривка Описва се и се посочват дебелините по така предложеното разделение 

 

ІV. ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩО ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

No  Попълва се: за цялото предприятие 
1 Данни за първична 

преработка 
Попълва се по данни от последния съгласуван годишен проект съгласно изискванията 
на Наредба Nо18 , като се отчита дейността на цялото предприятие. 

2 Реагенти и 
консумативи 

Описват се по-характерните консумативи и реагенти влияещи на параметрите на 
околната среда 

3 Генерирани 
отпадъци 

Попълват се сумарни данни за предприятието по видове и количества отпадъци – 
общо и за период от една година 

 Управление на 
отпадъците 

Отбелязва се с Д/Н и се попълват данни за типовете депа – намивен и насипен тип, 
както и данни за друг вид депониране и използване на генерираните отпадъци 

 



Приложение No ……. От ................... 

 

ДАННИ ЗА ДЕПО/ХРАНИЛИЩЕ – ПОПЪЛВА СЕ ЗА ВСЯКО ОТДЕЛНО ДЕПО 

 

 

I. Общи данни 

No  Попълва се: за всяко депо по отделно 
1 Рег. No Не се попълва – генерира се автоматично след попълване и обработване на  

въпросника 
2 Тип депо избира се от табл. за видове депа /напр.2.3/ 
3 Наименование Име на депото по регистъра на предприятието, код-пореден номер за  

предприятието 
4 Вид отпадъци  посочва се видът на отпадъците, които се депонират на депото: БО, ПО, СО,  

ОО 
5 Местност име на местността и землище в което се намира обекта 
6 Собственик Данни за собственика в случай че е различен от оператора на обекта 
7 Ползвател име и данни за ползвателя на обекта – при повече собственици или ползватели 

съответните данни да се въведат на отделен лист 
8 Статус на депото /закрито с документ/фактическо прекратяване на депонирането/закрито и 

рекултивирано/експлоатира се с разрешение/експлоатира се без разрешение/ 
експлоатира се без административна процедура/ 

 

 

 

 

II. Териториална характеристика 

No  Попълва се: за всяко депо по отделно 
1 Координати Координати на средната точка на площта на обекта – попълват се в една от 

предложените системи. 
2 Графична 

документация 
Посочва се наличната графична информация – карти, планове, тахиметрични снимки, 
и др. В съответния мащаб 

3 №. на парцел Номера на парцела по скица от общинска служба Земеделие и гори 
4 Заета територия и 

начин на трайно 
ползване 

Описва се терена, зает от хранилището по землища и начина на трайно ползване; 
Земеделски- кадастралните номера от земеустройствени проекти или планове за 
земеразделяне; Горски- номерата на отделите и подотделите от лесоустройствени 
планове; Нас.места и урбанизирани територии- кадастралните номера на терена; 
Територии за добив на полезни изкопаеми - описание; Други- територии,  
неупоменати по-горе 
Номера на разрешителното за постоянно използване на депото 

5 Вид собственост По кадастър 
6 Проектна площ площ на съоръжението по проект в декари (с прилежащата инфраструктура) 
7 Площ на 

отпадъчното тяло 
Отбелязва се фактическата площта на отпадъчното тяло в декари 

8 Разширение разширение на хранилището извън проектната площ в декари 
9 Заета площ Общо заета фактическа площ от обекта в декари. ( с прилежащата  

инфраструктура)  
10 Рекултивирана  

площ  
рекултивирана площ от хранилището в декари 

11 Проектен капацитет проектен капацитет на хранилището в куб. метри и тонове 
12 Остатъчен  

капацитет 
остатъчен капацитет на хранилището в куб. метри и тонове 

 

 

 

 



III. Експлотационно-технически данни 

No  Попълва се: за всяко депо по отделно 
1 Експлоатация Посочва се продължителността на експлоатацията на депото: начало и край ако са 

известни 
2 Долен изолиращ 

екран 
да/не/неизвестно; дава се кратко текстово описание на елементите на долния изолиращ 
екран  

3 Закриване Описват се техническите действия след прекратяване на депонирането 
4 Управление на 

инфилтрата 
да/не, описва се 

5 Управление на 
повърхностните води

да/не, описва се 

6 Устойчивост на 
отпадъчното тяло 

Отбелязва се една от изброените възможности - мотиви 

7 Начин на 
депониране 

Разделно /смесено/ - да се уточни  

8 Означения и табели  да/не/частично 
9 Входящ контрол да/не; тук се описва текстово по изискванията на Нар.8,прил.1,т.2 

10 Ограда  да/не/частично 
11 Охрана дневна /денонощна/не 
12 Кантар да/не 
13 Реконструкция и 

модернизация 
да/не; ако да- се описват дейности през отчетната година 

14 Собствен 
Мониторинг 

да/не; ако да- подробности на отделен “sheet” 

 

IV Характеристика на отпадъците 

No  Попълва се: за всяко депо по отделно 
1 Вид отпадъци  

ОО,ПО,БО,СО 
вид на отпадъка ОО, ПО, БО, СО 

2 код на отпадък код според класификацията на отпадъците / по Наредба Nо3 / 
3 Технологичен 

процес 
Описва се на какъв етап по технологичната линия се генерират отпадъците 

4 Предварителна 
подготовка 

Описва се каква предварителна подготовка е извършена преди депонирането на 
отпадъка 

5 Произход Описва се произхода на отпадъците 
6 Физическо 

състояние 
описание на физическото състояние на отпадъка: твърди, течни, газове, 
прахообразни,суспензии, утайки, емулсии  

7 Свойства Отбелязват се едно или повече от изброените възможности 
8 Опаковка Отбелязват се едно или повече от изброените възможности 
9  ? 
10  ? 
11  ? 

 

V. Екологични данни 

1 Отдалеченост Отбелязва се според предложените критерии 
2 Статус на въздействие в 

момента 
Отбелязва се според предложените възможности 

3 Замърсени/ 
замърсявани 
компоненти на 
околната среда 

Отбелязва се според предложените възможности - коментар 

4 Застрашеност за 
отделните компоненти 

Логическо поле - да/не за: подземни води, повърхностни води, почва, въздух и 
други 

5 Водопропускливост Попълва се стойност и се посочва по оценка или по документи 
6 Подземни води Попълва се съгласно изброените варианти 
7 Оценка на риска Да/не – попълва се ако е правена такава оценка  
8 Използвана методика използвана методика за оценка на риска от депото 
9 Среден риск  стойността на оценения среден риск по съотв.методика 



10 Максимален риск стойността на оценения максимален риск по съотв.методика 
11 Аварии Да/не  
12 Дата Дата 
13 Описание кратки данни за аварията / произшествието 
14 Последици оценка на щетите 
15 Действия описват се  
16 Средства Изразходвани средства , лв. 

VI. Мониторинг 

Попълва се таблицата с налични мониторингови данни 

VII. Документация 

  Попълват се: 
1 Проект за строеж не/да, но неизвестно къде се намира/да, година, къде се намира 
2 Проект за експлоатация не/да, но неизвестно къде се намира/да, година, къде се намира 
3 Проект за закриване не /да, но неизвестно къде се намира/да, година, къде се намира 
4 Разрешителни Описват се. 
5 План за превеждане в 

съответствие 
не /да  

6 Отчетна книга да/не 
7 План за собствен 

мониторинг 
да/не 

8 Авариен план не /да, но неизвестно къде се намира/да, година, къде се намира 
9 Анализи за състава на 

отпадъците 
не /да, но неизвестно къде се намира/да, година, къде се намира 

10 ДОВОС не /да, но неизвестно къде се намира/да, година, къде се намира 
11 Доклад за щети от Стари 

Замърсявания 
не /да, но неизвестно къде се намира/да, година, къде се намира 

12 Историческо проучване Планирано / Започнато / Завършено - Посочва се видът на проучвателните 
работи 

13 Ориентировъчно проучване Планирано / Започнато / Завършено - Посочва се видът на проучвателните 
работи 

14 Детайлно проучване Планирано / Започнато / Завършено - Посочва се видът на проучвателните 
работи 

15 Проучване за саниране Планирано / Започнато / Завършено - Посочва се видът на проучвателните 
работи 

16 Проект за саниране Планирано / Започнато / Завършено  
17 Саниране Планирано / Започнато / Завършено -  
18 Източник на финансиране отнася се за проучването и санирането; Отговори:не са 

известни/национални/международни/ др. ; източника се посочва и поименно 
19 Финансиране, средства стойност на проучването и санирането в лв 
20 Рекултивирана площ рекултивирана площ от хранилището в декари 
21 Изразходвани средства  стойност на рекултивацията в лв. 
22 В процес на рекултивация площ от хранилището в декари, която към отчетния период е в процес на 

рекултивация 
23 Източник на финансиране отнася се за рекултивацията Отговори: не са 

известни/национални/международни/ др. ; източника се посочва и поименно 
24 Финансиране, средства стойност на рекултивацията в лв 
25 Резултати от проучване за хидрогеоложки, геоложки и всички други не /да, но неизвестно къде се 

намират/да, какви, година, къде се намира 
26 Резултати от мониторинг за резултати от проведен мониторинг не /да, но неизвестно къде се намират/да, 

какъв, година, къде се намира 
27 Документи от проверки, 

контрол, предписания 
Описват се последните актуални документи. 

28 Други за исторически данни/ документация за изменение в техниката на депониране/ 
документация за изменение в състава на отпадъците/за аварии, нарушения и 
др.не /да, но неизвестно къде се намират/да, какви, година, къде се намира 

29 Фотодокументация за класически снимки/ мултиспектърни снимки/други не /да, но неизвестно 
къде се намират/да, какви, година, къде се намира  

Допълнителни данни  

Попълват се таблиците с налична информация. 


