
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 15 

 

 

Утвърдил:  

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 
 

 Д О К Л А Д 

 

За извършена проверка на място по изпълнението на условията и 

сроковете в Комплексно разрешително № 365-Н0-И0-А0/2008г., издадено 

на Община Кърджали - “ Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, 

Момчилград и Черноочене ” 

На основание Заповед № 94/28.11.2016 г.на Директора на РИОСВ – 

Хасково и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на 

инспекцията през 2016г.,  от 30.11.2016г. до 01.12.2016г. е извършена проверка 

на работната площадка на “ Регионално депо за неопасни отпадъци за общини 

Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград 

и Черноочене ”, намираща се в гр. Кърджали.  За дейността извършвана на 

площадката е издадено КР № 365-Н0-И0-А0/2008г. на oбщина Кърджали.  

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол 

относно спазване изискванията на условията и сроковете в КР № 365-Н0-И0-

А0/2008г., издадено на oбщина Кърджали. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, 

Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене  е с 

режим на работа - 6 дневна работна седмица. 

Инсталациите обхванати от издаденото комплексно разрешително са: 

1.Инсталация за компостиране (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на 

ЗООС), инсталацията не е изградена; 

2.Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, 

Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене 

(попадащо в т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки №№ от 1 

до 5. Изградена е и е въведена в експлоатация само клетка 1- Разрешително за 

ползване № СТ 05 1254/ 10.08.2016г. Депониране на отпадъци е стартирало  на 

07.09.2016г. ЛПСОВ е изградена, но към момента не работи като такава, 

поради малкото количество инфилтрат, които се получава и малкото 

количество отпадъчни води от площадката. Инфилтрата се събира в един от 

биобасейните и се припомпва за оросяване на депонираните отпадъци. 

Инсталацията е с режим на работа - 6 дневна работна седмица. 
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Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 от ЗООС – 

Инсталация за сортиране, инсталацията не е изградена. 

III. Констатации от проверката: 

При извършената проверка по изпълнението на условията и сроковете в 

Комплексно разрешително  № 365-Н0-И0-А0/2008г, бяха направени следните 

констатации: 

Условие 3. Обхват.  

Условието се изпълнява. Община Кърджали е сключила договор за 

възлагане на дейностите по стопанисване на регионалното депо със „ ЗАУБА“ 

АД, съгласно договор № 13416-03/24.06.2016г. С писмо № 91-00-58/02.2016г. 

община Кърджали уведомява за това МОСВ, ИАОС, РИОСВ.  

Условие 4. Капацитет на инсталациите. 

 Условието не се изпълнява. Води се ежедневен дневник за депонираните 

отпадъци. Количеството им се измерва „на вход” с електронна везна. 

Разрешения капацитет (t/24h) се превишава. Като причина за това се изтъква, 

че не са изградени, поради липса на финансиране, предвидените инсталации за 

сортиране и за компостиране. В резултат на това цялото, постъпващо 

количество отпадъци се депонира. 

Условие 5. Управление на околната среда. 

 Условието се изпълнява. Има актуален списък с отговорните лица за 

изпълнение на условията по КР. Изготвени са списъци на персонала, който ще 

извършва конкретни дейности по изпълнение на КР. Проведено  е обучение на 

персонала, който работи на ЛПСОВ и на електронната везна.Необходимите 

инструкции са изготвени, в т.ч. и инструкциите за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели. Изготвени са инструкции за оценка на 

съответствието на тези показатели и за установяване нa причините за 

несъответствие. Не са констатирани несъответствия, не е извършвано 

преразглеждане и актуализация на инструкции. Изготвенa е инструкция за 

аварийно планиране и действия при аварии.За 2016г. ще бъде представен 

първият ГДОС за работеща клетка от депото. 

Условие 7. Уведомяване.  

Условието се изпълнява. Изградена е само клетка 1 на депото. Не са 

извършвани промени в работата на инсталацията. На площадката не са 

възниквали аварийни ситуации, в т.ч. няма регистрирани аварийни 

замърсявания на повърхностни и/или подземни води. Предстои да бъде 

извършен предвидения мониторинг. 

Условие 8. Използване на ресурси 

Условие 8.1. Използване на вода.  

Условието се изпълнява. Има сключен договор за доставка на вода с 

„ВиК“ ЕООД, гр.Кърджали. Количеството на използвана вода за 

производствени нужди не превишава разрешеното количество. Изготвена е 

инструкция за експлоатация и поддръжка на основните консуматори на вода за 

производствени нужди. Изготвена е инструкция за извършване на проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, резултатите 

се документират. Чрез водомерно устройство се отчита количеството на 

използваната вода. Резултатите се документират. Изготвена е инструкция за 
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оценка на съответствието на изразходваните количества вода за 

производствени нужди с определените в разрешителното.   

Условие 8.2. Енергия.  

Условието се изпълнява. Изградена и се експлоатира от м. септември 

само клетка 1 на депото. Необходимите инструкции са изготвени. 

Консумираната електроенергия се измерва с електромер,  ще се докладва с 

ГДОС. Основен консуматор на ел. енергия са помпите, работещи на ЛПСОВ, 

за припомпване на инфилтрат. 

Условие 8.3. Горива. 

Условието се изпълнява. Към настоящият момент не е изграден резервоар 

за дизелово гориво. Машините, които работят на обекта, се зареждат с 

мобилна станция. Изготвени са необходимите инструкции. Не е изградена 

компостираща инсталация, но е определена площадката, обозначена в 

Приложение № 11.  

Условие 9. Емисии в атмосферата.  

Условието се изпълнява. Депониране на отпадъци е стартирало  на 

07.09.2016г. В момента се запълва първия работен хоризонт. Инсталацията за 

изгаряне на биогаз ще се изгражда след запълване на първия работен 

хоризонт. Към инсталацията е изградено пречистващото съоръжение – факел 

за изгаряне на сметищния газ. Изискваните инструкции са изготвени. След 

изграждане на газоотвеждащата инсталация ще се извършва мониторинг, 

съгласно изискванията. Изготвена е инструкция за периодична оценка на 

наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, 

установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и 

предприемане на мерки за ограничаването им. Пряка отговорност за 

организацията, изпълнението и контрола по прилагането на инструкцията 

носят отговорника и персонала, отговорен за експлоатацията на регионалния 

център. Изготвена е инструкция за извършване на периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на 

неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. Пряка отговорност за организацията, 

изпълнението и контрола по прилагането на инструкцията, носят:Отговорника 

и персонала на регионалния център; лицата, определени със Заповед на кмета 

на община Кърджали, които да отговарят за изпълнение на условията в 

Комплексно разрешително. Образувания инфилтрат се припомпва върху 

всички участъци с депонирани отпадъци, които са източници на 

неорганизирани емисии на прах. Предстои изграждане на лесозащитен пояс. В 

края на работния ден притежателят на настоящото разрешително запръстява 

дневния работен участък на депото. Изготвена е инструкция за периодична 

оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на 

интензивно миришещи вещества, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия. До момента няма 

постъпили сигнали и оплаквания за миризми в резултат от дейностите, 

извършвани на площадката. Предстои изграждане на Инсталация за 

компостиране и сортираща инсталация. 
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Условие 10. Емисии на отпадъчни води.  

Условието се изпълнява. Издадено е разрешително и се заплаща такса за 

ползване на воден обект. ЛПСОВ е изградена и пусната в експлоатация на 

10.08.2016г. Изготвени са инструкции за поддържане на оптимална стойност 

на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, по Условие 

10.1.1.1.,  за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри на пречиствателното съоръжение по Условие 

10.1.1.1 с определените в Таблица 10.1.1.1., за периодична проверка и 

поддръжка (ремонт) на пречиствателното съоръжение. Изготвена е инструкция 

за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната 

система на площадката и дренажната система, включително установяване на 

течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Не 

са констатирани течове. Не се заустват отпадъчни води от площадката, а се 

събират, заедно с инфилтрата, в единия от биобасейните и се припомпват 

върху депонираните отпадъци. Количеството им към момента е недостатъчно, 

за да се пречистват в ЛПСОВ. Не са констатирани аварийни ситуации. Точката 

за пробовземане  за инфилтрираните отпадъчни води, за клетка 1 е 

представена със заявлението за КР. Извършен е мониторинг на смесен поток 

отпадъчни води. Има монтирано измервателно устройство за измерване на 

количеството на заустваните пречистени отпадъчни води. Извършва се 

мониторинг на метеорологичните данни. Не се заустват отпадъчни води 

(битово-фекални и повърхностни) от площадката, а се събират, заедно с 

инфилтрата, в единия от биобасейните и се припомпват върху депонираните 

отпадъци. Изготвена е инструкции за оценка на съответствието на резултатите 

от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения. 

Условие 11. Управление на отпадъците.  

Условието се изпълнява. В момента се изготвя програма за управление на 

отпадъците. Събирането на отпадъците се извършва в съответствие с 

нормативната уредба. При събирането на отпадъци, преди депонирането се 

извършва намаляване на обема им. На площадката не се образуват отпадъци от 

отработени масла – работещите машини са обслужват извън площадката. 

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на 

събирането на отпадъците с условията в разрешителното. На площадката 

предстои да бъдат изградени сепарираща и компостираща инсталации.При 

приемане на отпадъци се изисква информация за основно охарактеризиране на 

приеманите текстилни отпадъци. При приемането на отпадъци се издават 

кантарни бележки, в които има запис за произхода на отпадъка и 

регистрационния номер на колата, същите се подписват от предаващия и 

приемащия. За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същи 

процес, приемането се извършва след представяне на информация от основно 

охарактеризиране (с изключение на отпадъците, за които е посочено, че това 

не е необходимо). Отпадъците се приемат по график съгласно договори, 

сключени с всяка община.  При приемане на отпадъци се представя 

необходимата документация. Площадката за приемане на флуоресцентни 

тръби и др. отпадъци, съдържащи живак, както и отработени масла не е 

изградена. Не е изградена и площадката за приемане на отпадъци, образувани 
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от дейността на сепариращата инсталация (самата инсталация не е изградена). 

Не е констатирано смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване 

на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни 

отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. 

Изготвени са инструкции за поддръжка на площадките за временно 

съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и за оценка на 

временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за 

установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Не 

са предавани отпадъци на външни лица. Изготвена е инструкция за 

периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с 

условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и 

за предприемане на коригиращи действия. Изготвена е инструкция за оценка 

на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на 

отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително 

изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. Площадката за приемане на отпадъци 

съдържащи азбест не е изградена. 

При експлоатация на клетка 1 от депото се спазват изискванията на 

Наредба 6/2013г., спазват се експлоатационните изисквания, определени в 

актуализирания Плана за експлоатация, който е представен в РИОСВ. 

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на 

отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително 

изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. Води се дневник с месечни записи на 

депонираните количества отпадъци. Прилага се инструкция за измерване или 

изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията 

за наблюдение. Прилага се инструкция за периодична оценка на 

съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. Операторът води отчетна книга по Приложение № 3, 

заверена в РИОСВ. 

Условие 12. Шум. 

Условието се изпълнява.  Дейностите, извършвани на производствената 

площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в 

околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума.  До 

момента на проверката не е извършван мониторинг за шум. СПИ за шум 

трябва да се извършат най- късно до края на 2018г. Пряка отговорност за 

организацията, изпълнението и контрола по прилагането на инструкция за 

наблюдение веднъж на две години на показателите носят: отговорника на 

регионалния център; лицата, определени със Заповед на кмета на община 

Кърджали, които отговарят за изпълнение на условията в Комплексно 

разрешително. Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола 

по прилагането на инструкция за оценка на съответствието на установените 

еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в 

мястото на въздействие с разрешените такива носят отговорника на 

регионалния център и персонала на площадката.  
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Условие 13.Опазване на почвите и подземните води от замърсяване. 

Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична проверка за 

наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. 

Осигурени са необходимите сорбиращи материали. Не са констатирани 

разливи. Товаро-разтоварни работи на площадката се извършват единствено 

на определени за целта места. Не се извършва инжектиране, реинжектиране, 

пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и 

вредни вещества в подземните води. Не са постъпили резултати от извършен 

мониторинг на проби от подземни води. Определянето на базовото състояние 

за почвите ще бъде извършено през м. декември. Определени са 

мониторинговите пунктове за почви. Изготвена е инструкция за периодична 

оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните 

води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води. 

Не са регистрирани течове, които да водят до замърсяване на почви и 

подземни води. Изготвен е дневник, в който се отразяват разливите, причините 

за разливи, замърсената площ и степента на замърсяване. Не са регистрирани 

аварийни ситуации, които могат да предизвикат замърсяване на подземните 

води. 

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии. 

Условието се изпълнява.  Изготвен е авариен план.Изготвена е оценка на 

възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация, на опасни течни 

вещества. Не е възниквала аварийна ситуация.Изготвена е инструкция с мерки 

за ограничаване на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните 

води вследствие на авария. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания.  

V. Съответствие, последващ контрол.При проверката не са 

констатирани несъответствия и не се налага последващ контрол. 


