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                                                     Д   О   К   Л   А   Д 
 
 

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно 

разрешително № 328-Н0-И0-А0/2008 г. на “Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин”- с. Барутин, общ. 
Доспат с оператор Община  Доспат на 29.05.2012 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 № 328-Н0-И0-А0/2008г. на “Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин”-  с.Барутин, 
общ.Доспат 
 

Резултати и заключения 
На депото, класифицирано в клас “Депо за неопасни отпадъци”, като 

регионално такова се депонират неопасните отпадъци  от общините Доспат, Борино, 
Девин и Сатовча. 

При реализацията на втория етап през 2011 г.е извършено надграждане 
дъното на депото и осигуряване на допълнителен обем за депониране, което ще 
гарантира минимум 15 години експлоатационен период. Положен е  долен изолиращ 
екран от глина, бентофикс, HDPE фолио,нетъкан геотекстил за предпазване на 
фолиото. Изградени са площен дренаж, охранителни канавки, дренаж от PEND-
перфориран тръби, ревизионни шахти. Укрепен е ската към депото с габиони. 
Извършена е  рехабилитация на пътя към депото. 

От направената проверка по изпълнение на условията в комплексното 
разрешително се констатира следното: 

По условие № 5 – Управление на околната среда – всички условия са 
изпълнени. Община Доспат  е  осигурила на площадката, списък и документиране на 
всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително и тяхното 
съхраняване на достъпно за всички служители място площадката, както и за лицата, 
отговорни за тяхното изпълнение. 

По условие №8 - Използване на ресурси – Депото се захранва с питейна 
вода от градският водопровод. Основните консуматори на ел.енергия в депото са 
административната  сграда, помпената и изтласквателната станции за инфилтрат. 
Не са установени аварии. Монтиран е електромер. Представени бяха документи за 
използвани вода и  електоенергия.. Като спомагателни материали се използват 
земни маси за изграждане на временни пътни настилки в клетката, за улесняване на 
сметоизвозната техника. Както и  в експлоатационния процес за запръстяване, 
добиват се при изкопните действия. 
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За дезинфекционната яма се използва дезинфектант.Няма превишение  на 
заложените стойности в КР. 

По условие № 9 – Емисии в атмосферата – Изградени са 2 бр.газоотвеждащи 
кладенци. Не се извършва изгаряне на биогаз. Изпълняват се мерките за 
предотвратяване на неорганизирани емисии от интензивно миришещи вещества, 
генерирани от дейността на площадката, извършва се оросяване на депото с 
инфилтра. Не са постъпвали оплаквания за наличие на миризми. 

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води  - На територията на 
депото  се формират следните потоци отпадъчни води: 
           - Производствени отпадъчни води - Изградено е пречиствателно съоръжение 
– каломаслоуловител. Извършва се мониторинг от акредитирана лаборатория на 
води от каломаслоуловител, гравитационен филтър и води отпадъчни от инфилтрат 
на депото.  
           -  Битово – фекални отпадъчни води - Потока битово-фекални отпадъчни води 
се отвеждат във водоплътна изгребна яма.  
            -Повърхностни атмосферни води. Повърхностните отпадъчни води се 
заустват в дере /II – ра категория водоприемник/. Извършва се мониторинг на 
повърхностни води, за което бяха представени протоколи. 
Изготвени са необходимите инструкции, дневниците се водят редовно. Няма 
отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия.Не са 
констатирани течове  в канализационната мрежа на площадката на депото, в това 
число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за 
инфилтрата.  

           По Условие 11. Управление на отпадъците  - Операторът приема отпадъци 
за депониране, които не се различават по код и наименование от отпадъците, 
посочени в условие 11.2.8. Приемането на отпадъците е по предварително уточнен 
график и въз основа на писмени договори. 
Община Доспат е изпратила писма до фирмите и общините за предоставяне на 
информация за основно охарактеризиране на отпадъците в срок до 30.06 .2012 г. 
Извършва се ежедневен контрол на приетите отпадъци. Данните се отразяват в 
отчетна книга, съгласно изискванията на Наредба №9 28.09.2004 г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци, 
както и реда за водене на публичния регистър за издадените разрешителни, 
регистрационни документи и на закритите обекти и дейности. На регионалното 
депо не се депонират опасни отпадъци. Към момента на проверката няма 
генерирани производствени или опасни отпадъци от дейността на депото, които да 
се съхраняват на площадката. На площадката се извършва оползотворяване на 
отпадъци с код 17 05 06 – изкопни земни маси за запръстяване. Не са приемани 
отпъдъци, съдържащи азбест, съгласно условие 11.6.2.1. 
През 2012 г. не е извършен  мониторинг на състоянието на тялото на депото, 
съгласно изискванията на условие 11.7.5. 
Представена бе Програма за управление на дейностите по отпадъците в 
съответствие с условията на комплексното разрешително 
Операторът е актуализирал Плана за експлоатация на “Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин”, 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.  

          Условие № 12 – Шум – Мониторинга се извършва веднъж на  две години и е 
извършен през 2011 г. като предстои да се извърши следващ през 2013 г. 

 Условие № 13 -  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. От 
представените резултати за базовия мониторинг не се наблюдава превишение на 
нормите. Инструкциите и дневниците са налични и се водят редовно, извършен е 
почвен мониторинг и има налични резултати с оглед изискванията на КР.  

 Условие № 14 – Предотвратяване и действия при аварии. Разработен е план 
за действия при бедствия и аварии, като са определени възможните начини на 
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действие при определени аварийни ситуации и са определени действия при тези 
ситуации, определени са средствата за противодействие при аварийни ситуации – 
пожарогасители, адсорбенти при разливи и др. 
 
          Операторът е представил в РИОСВ-Смолян годишен доклад за 2011 г. за 
изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително.  
Неразделна част от този доклад е „Списък за проверка на изпълнението на 

условията на комплексно разрешително № 328-Н0-И0-А0/2008г. на “Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин”-  
с.Барутин, общ.Доспат с оператор Община  Доспат. 
 

 

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 № 328-Н0-И0-А0/2008г. на “Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин”-  
с.Барутин, общ.Доспат с оператор Община  Доспат. 
 

 

 

Изготвил: 

Инж. Венета Василева 

Ст.експерт „ОХВ и КР” 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН 
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