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Д   О   К   Л   А   Д 

 

 
Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно 
разрешително №358-Н0-И0-А0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на 
общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” с оператор Община Смолян на 
21.05.2012 г. 
 
 

Основание:Настоящата проверка е във връзка с чл.128, ал.1 от Закона за опазване 
на околната среда /ЗООС, ДВ, бр.92 от 2002 г. с изм. и доп./, Заповед на Министъра 
на околната среда и водите № РД-806/31.06.2006 г. и Заповед на Директора на 
РИОСВ-Смолян № РД-07-43/15.05.2012 г. във връзка с утвърден годишен план за 
контролната дейност на РИОСВ-Смолян за 2012 г. 
 

Цел: 
Осъществяване на контрол по изпълнение на  условията в комплексно 
разрешително №358-Н0-И0-А0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на 
общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” с оператор Община Смолян 
 

Резултати и заключения: 
Фирма „Еко – Титан груп” АД, гр.Смолян осъществява дейностите по стопанисване 
на Регионалното депо, съгласно договор с община Смолян. В момента на 
проверката депото функционира и едновременно с това се извършват строително – 
монтажни дейности. Депонират се отпадъците на общините Смолян, Баните и 
Чепеларе. 
Експлоатира се  е клетка №1, която е изградена. Изградени са административна 
сграда, кантар, ретензионен басейн, довеждащ водопровод,охранителни канавки, 
ограда, водоем за ПП нужди, довеждащи пътища депо и пречиствателна станция. 
Не са изградени пречиствателна станция за инфилтрат (по проекта е заложено 
пречиствателната станция да се проектира и изгради след две години експлоатация 
на депото), сепарираща инсталация. 
Община Смолян, на базата на договор от 11.05.2009 г. е възложила на  „Еко-титан 
груп” АД, гр.Смолян да изпълнява условията от комплексното разрешително.  
От извършената проверка се констатира, че информацията по всички точки, 
посочени в годишния доклад за изпълнение на дейностите /ГДОС/, за които е 
предоставено комплексното разрешително не се разминава с констатациите, 
извършени на място. Освен проверката по информацията по ГДОС, експертите от 
РИОСВ-Смолян и БДИБР – Пловдив извършиха проверка и по условията в 
комплексното разрешително. 

По условие № 5 – Управление на околната среда – всички условия са 
изпълнени. На площадката са осигурени списък и документиране на всички 
необходими инструкции и дневници, изисквани с настоящото разрешително и 
тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място площадката, както и за 
лицата, отговорни за тяхното изпълнение. 
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        По условие № 8 - Използване на ресурси 
Към момента на проверката операторът не използва вода и електроенергия. Има 
издадено разрешение за водовземане от подземни води, което е актуално към 
момента.Като спомагателни материали се използуват земни маси. 

         По условие № 9 – Емисии в атмосферата. Експлоатира се клетка 1, 
изградени са 2 бр. газови кладенци и 9 бр. газови клетки. През 2011 г. е извършен 
мониторинг на въздух, но не е измерен дебит на газа. 

         По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води. Депото е в етап на 
строителство – изградени са ретензионен басейн, дренажна система за улавяне на 
условно чистите води на депото и дренажна система за улавяне на инфилтрата, 
улавяне и извеждане извън тялото на депото на дере „Теклен дол”. Все още не 
функционира инсталацията за оборотен цикъл на инфилтратните води.  Извършва 
се  анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетката за 
депониране на отпадъци. Причината за повишените нива на ХПК, БПК, азот 
нитратен, азот амониев и фосфати е липсата на изградена ПСОВ-И. Причината за 
повишеното съдържание на никел и кадмий е в естественото им съдържание в 
стичащите се скатни води. 
 Извършва се анализ на повърхностни води от отводнителните канавки /дъждовни 
води/.. 

         По Условие 11. Управление на отпадъците. Извършва се визуален контрол 
на приетите отпадъци. Данните се отразяват в отчетна книга, съгласно изискванията 
на Наредба №9 от 28.09.2004 г. Приемането на отпадъците е по предварително 
уточнен график и въз основа на писмени договори. На регионалното депо не се 
депонират опасни отпадъци. 
Община Смолян  е изпратила писма до фирмите и общините за предоставяне на 
информация за основно охарактеризиране и становище от РИОСВ-Смолян на 
отпадъците. 
Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от 
ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на 
комплексното разрешително е актуализирана  и утвърдена от РИОСВ-Смолян. 
Операторът е актуализирал Плана за експлоатация на „Регионално депо за 
неопасни отпадъци на общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” Смолян, 
съобразно условията в  разрешителното и изискванията на Наредба № 
8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци.  

         По условие Условие № 13 -  Опазване на почвата и подземните води от 

замърсяване. Не е извършван анализ на подземни води и почви, тъй като  депото е 
в процес на строителство и все още не са изградени мониторинговите кладенци за 
подземни води. Няма установени разливи и течове. 

        По условие  Условие № 14 – Предотвратяване и действия при аварии. Има 
наличен план за действия при аварии според изискванията на Условие 14.1. 
Иструкциите са налице и се прилагат, като се водят и дневниците необходими за 
целта на документирането и докладването. 

 
        Операторът е представил в РИОСВ-Смолян годишен доклад за 2011 г. за 
изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително.  

                                                             

      Заключение 
       При извършената проверка се установи, че са предприети необходимите  
организационни и технически мерки на обекта във връзка с изпълнението на 
условията в комплексно разрешително №358-Н0-И0-А0/2008 г. на „Регионално депо 
за неопасни отпадъци на общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” с оператор 
Община Смолян. 
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       Неразделна част от този доклад е „Списък за проверка на изпълнението на 
условията на комплексно разрешително №358-Н0-И0-А0/2008 г. на „Регионално 
депо за неопасни отпадъци на общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” с 
оператор Община Смолян. 
 
 
 

Изготвил: 

Инж. Венета Василева 
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