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Д   О   К   Л   А   Д 
 
 
 

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно 
разрешително №387-Н0-И0-А0/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на 
община Рудозем” с оператор Община Рудозем на 05.11.2012 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-07-100/30.10.2012 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 №387-Н0-И0-А0/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на 
община Рудозем” с оператор Община Рудозем. 
 

От извършената проверка се установи следното: 
          На Регионално депо за неопасни отпадъци се депонират неопасни отпадъци  
от  община Рудозем. Изградени са „клетка” (общо тяло на депото) за депониране, 
административна сграда, кантар, ретензионен басейн и сепарираща инсталация. 
Сепарирането на отпадъците се извършва ръчно директно от изсипаните отпадъци 
в тялото на депото и събраните рецеклируеми отпадъци се балират и пресоват в 
сградата за сепариране. Ползват се само балиращите машини и трошачката за 
стъкло. 

Площадката се усвоява поетапно, като за тази цел са обособени участъци. 
Депонирането на отпадъците е започнало в северозападната част на депото - най-
високата кота на площадката. 
           Фирма „Боропласт” ЕООД  гр.Рудозем, осъществява дейностите по 
стопанисване на Регионалното депо, съгласно договор с община Рудозем.  
 

По условие № 5 – Управление на околната среда. Община Рудозем е  
осигурила на площадката, списък на необходимите  инструкции, изисквани с 
настоящото разрешително и тяхното съхраняване на достъпно за всички служители 
място площадката, но списъците  с  персонала, който  извършва конкретните 
дейности по изпълнение на условията в разрешителното не са актуални. 

 

          По условие №8 - Използване на ресурси - Използуването на вода  за 
питейни, битови, технически и противопожарни нужди става от напорен резервоар 
/водоем/, който се захранва от водоноски, поради невъзможност да се пълни от 
магистралния водопровод с. Пловдивци-гр.Мадан. Основни консуматори на 
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електроенергия на депото са: машините за последваща обработка на стъклени, 
хартиени, пластмасови отпадъци, като преса за хартия и мелница за мелене на 
пластмаса; челюстна трошачка за натрошаване на стъкла и помпата за връщане на 
инфилтрата. Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер, 
монтиран до трафопоста на площадката.За дезинфекция се използува хлорна вар, 
която се съхранява при  спазване на изискванията  за съхранение, посочени в 
Информационния лист за безопасност.  Инструкциите са налични и се прилагат. Не 
се води  редовно дневника за отчетеното количество електроенергия. 

        По условие № 9 – Емисии в атмосферата – Няма изградена инсталация за 
изгаряне на биогаз, тъй като депото е в процес на експлоатация.Започнало е 
изграждането на 3 бр. газови кладенци, които   се изграждат успоредно с 
експлоатацията на депото. До настоящия момент  няма постъпили оплаквания от 
неприятни миризми в резултат от дейността. 

 

          По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води  - На територията на 
депото се формират следните потоци отпадъчни води: - производствени отпадъчни 
води;инфилтратни води  - не формират поток от отпадъчни води за заустване, а 
рециркулират в изградената оросителна система; битово-фекални отпадъчни води- 
отвеждат се във водоплътни изгребни ями, като  за периодично им изгребване, 
транспортиране и третиране има подписан договор с „ВиК” ЕООД – Смолян - № 
6/03.02.2009 г.;дъждовни води от територията на депото - стопански двор (площадка 
автокантар, площадка за сепариране на отпадъци и вътрешни пътища – заустват се 
в дере II – категория;повърхностни атмосферни води от околните терени  – заустват 
се в дере II – категория. Извършва се собствен  мониторинг на 
инфилтрат,повърхностни води, дъждовни води от акредитирана лаборатория по 
показатели и честота, определени в комплексното разрешително. 
 

       По условие 11 – Управление на отпадъците - Съгласно Условие 11.2.8. на 
депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на видовете 
отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР, 
като същите отговарят на критериите за приемане за съответния клас 
депо.Извършва се визуален контрол на приетите отпадъци. Данните се отразяват в 
отчетни книги – вид, код по Наредба 3 за класификация на отпадъците, количество и 
предал отпадъците. Приемането на отпадъците е по предварително уточнен график 
и въз основа на писмени договори. На депото не се депонират опасни отпадъци. На 
депото се извършва ръчно сепариране на приетите отпадъци. За приетите отпадъци 
има представени доклади за основно охарактеризиране на отпадъците и становища 
на РИОСВ-Смолян. 
Не е извършен  мониторинг на състоянието на тялото на Регионално депо за 
неопасни отпадъци на община Рудозем, (топография на депото), съгласно условие 
11.7.5. 
 

        По условие № 12 – Шум – мониторинга се извършва веднъж на две години и е 
извършен през 2011 г.  
 

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

замърсяване. Извършва се  анализ на подземни води от акредитирана 
лаборатория. 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. 
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Неразделна част от този доклад е „Списък за проверка на изпълнението на 
условията на комплексно разрешително №387-Н0-И0-А0/2010 г. на „Регионално 
депо за неопасни отпадъци на община Рудозем” с оператор Община Рудозем. 

 

Заключение 
Във връзка с  констатираните несъответствия с условията по комплексното 
разрешително  са дадени предписания на община Рудозем с конкретни срокове и 
отговорници. 

 

Приоритети за последваща контролна дейност 
Проследяване изпълнението на дадените предписания. 
Осъществяване на последващ контрол. 
 
 
 

Изготвил: 

Инж. Венета Василева 

Ст.експерт „ОХВ и КР” 
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