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1 Цели
Настоящите Инструкции и контролен лист за осъществяване на контрол и проверка
на място на съоръженията за третиране на биоотпадъците се разработват на основание
чл. 18, т. 4 от Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013
г. (Обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.).
Основната цел на разработената инструкция и "контролен лист" е да подпомогнат
компетентните органи - Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) при
извършването на проверка на място и осъществяване на текущ контрол за съответствие и
прилагане на изискванията на Наредба за третиране на биоотпадъците и изискванията за
документацията и воденето на отчетност, в съответствие с Приложение 1 и 2 на Наредбата за
разделно събиране на биоотпадъците на съоръженията за:
• компостиране;
• анаеробно разграждане;
• МБТ, които произвеждат стабилизирана органична фракция, предназначена за
рекултивация на нарушени терени.
В най-общ план, за да се гарантира проследимо и прозрачно третиране на определени
органични входящи материали (биоотпадъци) и получаване на качествени продукти, които
могат да бъдат етикетирани и пускани на пазара на РБългария като компост,
ферментационен продукт или като съставка за производството на растежни почвени среди и
други субстрати, трябва да се осъществява стриктен контрол по прилагането на
законодателните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците.
В настоящите инструкции не са включени подробни насоки относно стандартните
задължения на компетентните органи, свързани с рутинните мерки за контрол на
съоръженията за третиране на отпадъците по чл. 119 от Закона за управление на
отпадъците (Обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.) – (ЗУО).
Въпреки това трябва да се вземат под внимание следните аспекти:
• чл. 119 ал. 3 от ЗУО: проверка на място се осъществява поне веднъж годишно в
мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания или на лица, които
работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с участието на поне
един свидетел.
• чл. 119 ал. 5 от ЗУО: длъжностното лице, осъществяващо проверката на място,
има право:
o на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност;
o да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните
изисквания трябва да се намират в мястото на проверката;
o да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното
лице;
o да привлича експерти в съответната област, когато проверката е сложна или
изисква специални знания;
• чл. 119 ал. 6 от ЗУО: ако при проверката на място бъде констатирана липса на
документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице
се определя 7 дневен срок за представянето им;
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• чл. 119 ал. 7 от ЗУО: при извършване на проверките контролните органи съставят
констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения. При
констатирани нарушения контролните органи дават задължително предписание и определят
срок за отстраняване на нарушенията.
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2

Мерки за извършване на проверка и контрол

Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице упражнява
контрол за спазване на изискванията, регламентирани в чл. 113 и чл. 119 от Закона за
управление на отпадъците (Обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.).

2.1 Спазване на изискванията и условията по разрешението, съответно по
регистрационния документ за дейности с отпадъци
Компостирането и анаеробното разграждане са дейност по оползотворяване на
отпадъци (по смисъла на § 1, т. 13 и Приложение II от ЗУО) с код "R3
Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като
разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична
трансформация", за която в съответствие с чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗУО се изисква
регистрационен документ за дейности с отпадъци, който се издава по реда на Глава V
„Разрешаване и контрол на дейностите по отпадъците“, Раздел III “Регистрация за дейности с
отпадъци“.
В тази връзка, една от задачите при извършване на проверка е да се установи дали
съоръжението се експлоатира в съответствие с информацията, включена в регистрационния
документ за дейности с отпадъци, съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО.
Проверяват се следните елементи:
OK
1. Единен идентификационен код, седалище и адрес на управление;
2. Лице за контакт, включително телефонен номер, факс и електронна поща;
3. Вид (код и наименование), количество и произход на отпадъка;
4. Извършвана дейност по оползотворяване на отпадъка по смисъла на
приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО;
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ
R 3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са
използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други
процеси на биологична трансформация и
R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове
R1-R11
R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с
кодове R1-R12
В случай на производството на органичен почвен подобрител от
компостиране, който се оползотворява в съответствие с изискванията на
законодателството по управление на отпадъците:
R 10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за
земеделието или околната среда.
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ
R 1 Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за
–4–

получаване на енергия.
R 3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са
използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други
процеси на биологична трансформация и/или
R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове
R1-R11
R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с
кодове R1-R12
В случай на производството на органичен почвен подобрител от анаеробно
разграждане (стабилизирана органична фракция), който се оползотворява
в съответствие със законодателството по управление на отпадъците:
R 10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за
земеделието или околната среда.
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МБТ НА ОСТАТЪЧНАТА ФРАКЦИЯ ОТ ПОТОКА
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове
R1-R11
R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с
кодове R1-R12
В случай на производството на стабилизирана органична фракция от МБТ,
която се оползотворява в съответствие със законодателството по
управление на отпадъците:
R 10 Обработване на земната
земеделието или околната среда.

повърхност,

благоприятстващо

5. Метод на третиране ( компостиране, анаеробно разграждане, МБТ)

2.2 Контрол на документацията и воденето на отчетност
По отношение на годишните отчети, които операторите на съоръженията за третиране
на отпадъците са длъжни да представят в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
съгласно Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.) не се изисква конкретна проверка на качеството
на изискуемите данни или документи. В образеца за проверка само се отбелязва дали
годишните отчети са представени в ИАОС.
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2.3 Текущ контрол и проверка на място на съоръженията за
компостиране и анаеробно разграждане за съответствие с
изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъците
Подробни насоки са описани в Глава 3 и Приложение 1 на настоящите инструкции.
Проверката на място на съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане
включва проверка за:
• съответствие на действителното състояние и експлоатацията на съоръжението с
информацията, включена в регистрационния документ за дейности с отпадъци и
придружаващите документи или комплексното разрешително (в случаите, когато е
приложимо)“.
• изпълнение на всички предписания за отстраняване на нарушенията от
предходните проверки в рамките на определения срок;
• документиране и водене на отчетност, в съответствие с ПРИЛОЖЕНИЕ 4 от
Наредбата за третиране на биоотпадъците;
• съответствие на документацията със състоянието на площадките и всички зони в
съоръжението, т.е. приемна зона, зона за временно съхранение на входящите материали, зона
за третиране (компостиране, анаеробно разграждане) и последващо третиране и съхраняване
на крайните продукти, включително зоната за временно съхранение на отпадъците от
процеса и примесите);
• ефективност и резултати от външната проверка на качеството, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 на Наредбата за третиране на биоотпадъците;
• декларация на продукта;
• сертифициране на продукта от Националната организация за осигуряване
качеството на компоста;
• етикетиране на продуктите и изходните материали, предлагани на клиентите,
включително и минималните препоръки за правилна употреба;
• ключови аспекти на управление на качеството по отношение на опазването на
околната среда и здравето (контрол на емисиите на миризми, управление на отпадъчните
води, процеса на обеззаразяване, документацията на целия процес и материалния баланс).
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3

Контролен лист за извършване на проверка на място на
съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане за
съответствие с изискванията на Наредбата за третиране на
биоотпадъците

3.1 Принципна процедура
Контролът се осъществява на 3 етапа:
1. Подготовка на проверката;
2. Проверка на място;
3. Оценка на резултатите от проверката – изготвяне на доклад от проверката;
4. Последващи действия – прилагане на административни мерки.

3.1.1 Контролен лист за подготовка на проверката на място
3.1.1.1 Основни данни и налични документи


Извлечение от търговския регистър



Регистрационен документ за дейности с отпадъци и придружаващи
документи (съгласно чл. 78, ал. 3 и 4 от ЗУО)



Комплексно разрешително, ако е приложимо (в съответствие с
Раздел 7, Глава 2 от Закона за опазване на околната среда)

Забележка:
комплексно разрешително се издава на:
Съоръжения за компостиране и МБТ с капацитет > 75 t на ден;
Съоръжения за анаеробно разграждане с капацитет > 100 t на ден.
 Друго релевантно законодателство
 Резултати от предходните проверки и предписани мерки от страна
на компетентния орган
o доклади от проверки;
o несъответствия и направени предписания и спазване на определените
срокове;
o наложени санкции;
o резултати от анализа на пробите от предишни изпитвания на
компоста или ферментационния продукт, извършени от страна на
РИОСВ;
 Последно издадена декларация на продукта;
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 Последно извършена проверка и последният доклад
сертифициране, издаден от Националната организация
осигуряване качеството на компоста;

за
за

 Сертификат на компоста или ферментационния продукт, издаден от
националната организация за осигуряване качеството на компоста
по чл.19 от Наредбата за третиране на биоотпадъците.
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3.1.1.2 Основни данни за съоръжението за третиране на отпадъците


Данни по разрешителното, съответно по регистрационния документ:
o съоръжение за компостиране;
o съоръжение за анаеробно разграждане;
o комбинирано съоръжение за анаеробно разграждане + компостиране на
остатъчната органична фракция;
o Съоръжение за МБТ;


тона

Максимален капацитет за биологично третиране на
отпадъците, съгласно разрешителното, съответно
регистрационния документ:

o списък на специфични отпадъчни фракции (ако са включени):



код на отпадъка/наименование:

тона

код на отпадъка/наименование:

тона

код на отпадъка/наименование:

тона

код на отпадъка/наименование:

тона

Основни групи третирани отпадъци:
o разделно събрани биоотпадъци от домакинствата и подобни
източници, включително хранителни отпадъци и градински
отпадъци, в случай че са събрани чрез общинската система за
разделно събиране с биоконтейнер;
-

[20 01 08 - биоразградими отпадъци от кухни и заведения за
обществено хранене]

o разделно събрани отпадъци от градини и паркове, включително от
гробищни паркове;
-

[20 02 01 - биоразградими отпадъци]

o разделно събрани
зеленчукови пазари
-

биоотпадъци

(зеленчуци,

плодове)

от

[20 03 02 - Отпадъци от пазари]

o хранителни продукти от животински произход с изтекъл срок
на годност от търговци на дребно и магазини, включени в
общинската система за събиране на биоотпадъците;
-

[02 02 03 - материали, негодни за консумация или
преработване]

o хранителни продукти от растителен произход с изтекъл срок на
годност от търговци на дребно и магазини, включени в общинската
система за събиране на биоотпадъците;
-

[02 03 04 - материали, негодни за консумация или
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преработване]
o остатъчна фракция от потока битови отпадъци (смесени битови
отпадъци) от домакинствата и подобни източници (само за
съоръжения за МБТ);
-

[20 03 01 - смесени битови отпадъци]

o утайки от пречистване на отпадъчни води от населените места в
съответствие с приложение 1, таблица A1-2 от Наредбата за
третиране на биоотпадъците;
-

[19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от
населени места];

o други органични отпадъци, изброени в приложение 1, таблица A1-1 в
съответствие с приложение 1, таблица A1-2 от Наредбата за
третиране на биоотпадъците;
o [19 08 05 - Утайки от пречистване на градските отпадъчни води]
1 – Отпадъци от изключително растителен произход, предназначени за
биологично третиране (без животински продукти или месо):
1.1 Органични отпадъци (зеленчуци) от градините и парковете и други
зелени площи:
⇒ Списък с кодовете на отпадъците:
1.2 Растителни отпадъци от приготвянето и консумирането на храни,
готови храни и напитки:
⇒ Списък с кодовете на отпадъците:
1.3 Органични отпадъци от търговски, земеделски и производствени
източници, преработващи и пускащи на пазара земеделски и горски
продукти - изцяло от растителен произход:
⇒ Списък с кодовете на отпадъците:
1.4 Други органични отпадъци - чист растителен произход:
⇒ Списък с кодовете на отпадъците:
1.5 Третирани отпадъци от анаеробно разграждане - чист растителен
произход:
⇒ Списък с кодовете на отпадъците:
2 - Отпадъци от животински произход, предназначени за биологично
третиране:
2.1 Отпадъци от животински произход,
приготвянето на хранителни продукти:
– 10 –

особено

отпадъци

от

⇒ Списък с кодовете на отпадъците:
2.2 Органични отпадъци от търговски, земеделски и производствени
източници, преработващи и пускащи на пазара земеделски и горски
продукти от животински произход:
⇒ Списък с кодовете на отпадъците:
2.3 Утайки от промишлени отпадъчни води:
⇒ Списък с кодовете на отпадъците:



Последно издадена декларация на продукта:
o компост;
o ферментационен продукт;
o органичен почвен подобрител;
o стабилизирана органична фракция от МБТ.

3.1.2 Проверка на място
Проверката на място може да се извърши:
• без предварително уведомление;
• с предварително уведомление на оператора на съоръжението;
Препоръчва се рутинните проверки на място да се извършват без предварително
уведомление на оператора на съоръжението, в рамките на официалното работно време на
съоръжението.
Основната цел на проверката на място е да се провери достоверността на:
• разрешените видове и количества отпадъци, както и вида и капацитета на всички
машини и оборудване за третиране на отпадъците дали съответстват на посочените в
разрешителното, съответно на регистрационния документ за дейности с отпадъци и дали се
поддържат правилно;
• експлоатацията на съоръжението и управлението на процесите, цялата система за
документиране, включително етикетиране, декларация, пускане на пазара и употреба на
крайните продукти дали съответстват на изискванията на Наредбата за третиране на
биоотпадъците;
• състояние на конструкцията на съоръжението в експлоатационен режим (при
проверки на място с предварително уведомление).
Приложение 1- При извършване на проверка на място се съставя констативен протокол по
чл. 155 от ЗООС, като неразделна част от него е контролния лист (Приложение 1) за
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извършване на текущ контрол на съоръженията за компостиране и анаеробно
разграждане.
Контролния лист за извършване на текущ контрол на съоръженията за компостиране и
анаеробно разграждане, включва:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ........................................................................................................................ 13
1. Причина за извършване на проверката. ........................................................................ 15
2. Вид на съоръжението/състояние при експлоатация, документ за дейности с
отпадъци………………………………………………………………………………………15
3. Годишен отчет до ИАОС ( в съответствие с Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда
и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и
реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.).......................... 15
4. [A] Площадки/зони в съоръжението за КОМПОСТИРАНЕ ................................... 16
5.[B] Площадки на съоръжението за АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ.......................... 18
6. Налични машини/оборудване ........................................................................................ 20
7. Материален поток – документиране на партидите – баланс вход / изход................ 21
8. Рециклиране/обезвреждане на отпадъчните води (инфилтрат).................................. 25
9. Проверка на външното изпитване/проверка на качеството ........................................ 26
10. Вземане на проби за одобрение на качеството............................................................. 28
11. Основни акценти при последващ контрол.................................................................... 29

3.1.3 Оценка на резултатите от проверката. Изготвяне на доклад за извършената
проверка
За извършената проверка се изготвя доклад. Съдържанието на доклада е регламентирано с
Инструкцията за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ.
Препоръчва се несъответствията и нарушенията да бъдат заснети с фотоапарат;

3.1.4 Последващи действия. Предприемане на административни мерки
При констатирани нарушения се прилагат административно наказателни мерки (съставяне на
актове и последващо издаване на наказателни постановления) и/или принудителна
административна мярка на основание чл. 158 от ЗООС.”
Препоръки за изготвяне на доклада от проверката:
• препоръчва се несъответствията и нарушенията за да бъдат заснети с фотоапарат;
• посочване на проверените площадки на съоръжението.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНТРОЛЕН ЛИСТ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА
ЗА КОМПОСТИРАНЕ И АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ЗА
ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ
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Контролен лист към констативен протокол №

Съоръжение №

Проверка №:
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Контролен лист за извършване на текущ контрол на съоръженията
за компостиране и анаеробно разграждане за съответствие с
изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъците към
констативен протокол №….(по чл. 155 от ЗООС)

ЕИК
(оператор на съоръжението)

В експлоатация от:...........20……г
(ЕИК №)

(дата)

РИОСВ……………….
(трите имена и длъжност на контролните органи)

(наименование)

.................. ч. – ...............ч.

(дата на проверката)

...................ч. – ...............ч.

(продължителност на проверката) (време на пътуване)

(тел. на лицето, извършващо
проверката)

(ел. поща на лицето,
извършващо проверката)

Адрес на съоръжението
Настъпила ли е промяна на адреса от последната извършена проверка? ДА

НЕ

(наименование на юридическото лице)

(адрес – област, пощенски код, град/село, улица №)

Отговорно лице/лице за контакт

(телефон 1)

(телефон 2)

(факс)

(моб. телефон)

(ел. поща)

(електронна страница)

Забележки:

– 14 –

Съоръжение №

Контролен лист към констативен протокол №

Проверка №:
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1. Причина за извършване на проверката.
1

Текущ контрол.

2

Последващ контрол.
Дата на последната извършена проверка:

3

Жалба/сигнал.

4

Заповед от МОСВ.

5

Авария/инцидент.

6

Друга (моля опишете).

….. / ….. / 20….г.

Забележки:

2. Вид на съоръжението/състояние при експлоатация, документ за
дейности с отпадъци.
Настъпила ли е промяна от последната извършена проверка ? ДА
(вид на съоръжението) *

НЕ

(категория на съоръжението: промишлено /земеделско/ общинско, друго)

Разрешение

№:

дата:

компетентен орган:

Регистрационен
документ

№:

дата:

компетентен орган:

Състояние на
конструкцията на
съоръжението

№:

дата:

компетентен орган

*(компостиране/анаеробно разграждане)

Забележки:

3. Годишен отчет до ИАОС ( в съответствие с Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.).
1

Годишният отчет по Наредба 2 за предходната година е подаден в ИАОС?

2

Дата на подаване на годишния отчет в ИАОС:
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да

не

……. / …… / 20……г.

Съоръжение №

Контролен лист към констативен протокол №

Проверка №:
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4. [A] Площадки/зони в съоръжението за КОМПОСТИРАНЕ
Настъпила ли е промяна от последната извършена проверка? ДА
Наименование на площадката

Площадка за съхранение на входящите
материали I:
Площадка за съхранение на входящите
материали II:
Площадка за съхранение на входящите
материали III:
Площадка за активно разграждане:

Площадка за узряване на компоста:

Площадка за съхранение на компоста I:
Площадка за съхранение на компоста II:

Вид на
площадката

Изграден
навес

НЕ
Площ,
[m²]

Вид на
съхраняваните
входящи
материали /
биоотпадъци

Количество
[t]

OK ? *

Забележки

водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за компостиране/анаеробно разграждане)към констативен
протокол по чл.155 от ЗООС

Контролен лист към констативен протокол №

Съоръжение №

Проверка №:
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Съд за събиране на инфилтрата:*

открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност

Обща площ на съоръжението за
компостиране:
* Проверяват се следните критерии:
(1) Ясно обозначение и маркиране на площадките. (2) Чистота на площадките.(3) Третиране само на
допустими входящи материали. (4) Партидите са добре хомогенизирани. (5) Степента на зрялост съответства на етапа на разграждане.
Забележки:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за компостиране/анаеробно разграждане)към констативен
протокол по чл.155 от ЗООС

Съоръжение №

Контролен лист към констативен протокол №

Проверка №:
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5.
[B] Площадки на съоръжението за АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ
Настъпила ли е промяна от последната извършена проверка? ДА
Закрито
помещение?

Наименование на площадката

Площадка за съхранение на
входящите материали I:
Площадка за съхранение на
входящите материали II:
Площадка за съхранение на
входящите материали III:
Предварително третиране/
оборудване за смесване на
материала:
Оборудване за
обеззаразяване/пастъоризиране:
Ферментатор 1:
Ферментатор 2:
Ферментатор 3:
Съд за съхранение на
ферментационния продукт:

НЕ

Затворена
система?

Площ [m²]
Обем [m³]

Количество
Вид на материала /
на материала
системата
[m³]

водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност
водонепро
пусклива
открита
повърхност

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за компостиране/анаеробно разграждане)към констативен
протокол по чл.155 от ЗООС

OK ? *

Контролен лист към констативен протокол №

Съоръжение №

Проверка №:
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Обща площ на съоръжението за
анаеробно разграждане:
* Проверяват се следните критерии:
допустими входящи материали.

(1) Ясно обозначение и маркиране на площадките. (2) Чистота на площадките. (3) Третиране само на

Забележки:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за компостиране/анаеробно разграждане)към констативен
протокол по чл.155 от ЗООС

Контролен лист към констативен протокол №

Съоръжение №

Проверка №:
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6. Налични машини/оборудване
Настъпила ли е промяна от последната извършена проверка? ДА

Оборудване

собствено

под наем

НЕ

Налично/
добре
подържано

Товарач
Машина за обръщане на компоста
Оборудване за надробяване (шредер)
Оборудване за пресяване на компоста
Контейнери
Трактор
Система за покриване на компоста с
геотекстилно покритие
Вентилатори
Оборудване за почистване и
дезинфекция в случай, че се третират
странични животински продукти
Калибрирани температурни сонди
Превозно средство за транспортиране
и разпръскване на ферментационния
продукт
Друго
Друго
Друго
Друго
Друго

Забележки:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за
компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по чл.155 от ЗООС

Контролен лист към констативен протокол №

Съоръжение №

Проверка №:

стр. 21 от 31

7. Материален поток – документиране на партидите – баланс вход/изход
7.1

Обща документация

Приемане на входящите материали:

1. Дата на приемане на входящите материали (биоотпадъци).
2. Произход на биоотпадъците (община, фирма, малки
доставчици, в случай на доставяне на градински отпадъци от
частни лица <5 m³).
3. Вид на отпадъците, в съответствие с Приложение 1 от
Наредбата за третиране на биоотпадъците.
4. Одобрение на качеството на утайките от ПСОВ (доклад от
изпитването на граничните стойности за тежки метали,
съгласно Таблица A1-3, приложение 1 на Наредбата за
третиране на биоотпадъците за всеки 200 тона утайки (сухо
вещество), отделно за всяка ПСОВ.
5. Количество на биоотпадъците (за всяка доставка или
седмично, в случай на малки доставчици, отделно за всяка
община).
6. Произход на биоотпадъците:
• в случай на битови биоотпадъци: община и РСУО;
• фирма или
* в случай на градински отпадъци от частни лица <5m ³: малки
доставчици + община.
7. Превозвач и доставчик на отпадъците, ако не са идентични с
оригиналния собственик / генератор на отпадъците.
Документация на партидите:
8. Еднозначен код на партидата, включително след
комбиниране на партидите [компостиране].
9. Състав на партидите [компостиране] или ежедневно
инжектиране [анаеробно разграждане].
10. Цялата документация на партидата е проследима?

Проследимост /
съвместимост /
правдоподобност ?
да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Водене на записи по време на компостиран /управление на процеса:
11. Процесът на третиране е в съответствие с ръководството за
експлоатация/техническото описание, съгласно процедурата
по издаване на регистрационен документ за дейности с
отпадъци?
12. Направено е периодично записване на температурата
(одобрение на процеса на обеззаразяване)?
• температурата се следи с калибрирана температурна
сонда най-малко 1 път/на работен ден по време на
посочената фаза на обеззаразяване;
• партидите се обръщат най-малко веднъж по време на
фазата на обеззаразяване.
13. Документиране на партидата/записи на интервалите на
обръщане и навлажняване = ОК?
Сепариране на примесите и остатъците:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за
компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по чл.155 от ЗООС

Контролен лист към констативен протокол №
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14. Вид (код и наименование на отпадъците), количество и
крайна дестинация на сепарираните остатъци ….по време
на приемане или последващо третиране.
15. Сепариране на примесите = подходящи контейнери са на
разположение?
16. Обезвреждането на остатъците е направено правилно и е
документирано?
Декларация на компост /ферментационния продукт:

да

не

да

не

да

не

17. Декларацията на партидата е пълна и е направена на база
на последният доклад за оценка:
Tя включва:
- код на партидата;
- количество (тегловно);
- предназначение на "ПРОДУКТА" (компост, ферментационен
продукт, органичен почвен подобрител от компостиране,
да
не
органичен почвен подобрител от анаеробно разграждане,
стабилизирана органична фракция от МБТ);
- основни групи третирани входящи материали (биоотпадъци,
утайки от ПСОВ, оборска тор);
- препратка към последния доклад за оценка;
- предназначени области за употреба, съгласно доклада за
оценка.
Пускане на пазара / употреба на компоста / ферментационния продукт / органичния
почвен подобрител:
18. Етикетиране/информационен лист за крайния потребител, в
да
не
съответствие с изискванията на приложение № 5 на
Наредбата за третиране на биоотпадъците.
19. Документация на продажбите на компост/списък на
да
не
клиентите.
20. Документация за използването на компоста за собствени
да
не
нужди.
21. Документация на заявлението за употреба в случай на
да
не
произведен и доставен ОРГАНИЧЕН ПОЧВЕН
ПОДОБРИТЕЛ.
Забележки:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за
компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по чл.155 от ЗООС
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7.2

Проверка на проследимостта и пълнотата на документацията за получените
входящи материали (биоотпадъци).

Проверен период:

(ГОДИНА)

(МЕСЕЦ)

(ДРУГ ПЕРИОД)

Доклад от изпитването на получените утайки от ПСОВ.
Получени входящи материали:

да
тона

m³

не
проследимост

1. Входящи материали:

да

не

2. Входящи материали:

да

не

3. Входящи материали:

да

не

4. Входящи материали:

да

не

5. Входящи материали:

да

не

6. Входящи материали:

да

не

7. Входящи материали:

да

не

8. Входящи материали:

да

не

9. Входящи материали:

да

не

10.Входящи материали:

да

не

Произходът на отпадъците е одобрен; предоставена е съпътстваща информация?

да

не

Документацията за входящите материали е пълна?

да

не

Забележки:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за
компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по чл.155 от ЗООС

Съоръжение №
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7.3

Материален баланс на крайните продукти
ГОДИНА:

ТОНА

m³

Общо количество на биоотпадъците [Таблица A1-1, Приложение 1, Наредба
за третиране на биоотпадъците]:
Общо количество на утайките от ПСОВ [Таблица A1-2, Приложение 1,
Наредба за третиране на биоотпадъците]:
Общо количество на добавките [Таблица A1-4, Приложение 1, Наредба за
третиране на биоотпадъците]:
Общо количество на получените входящи материали:

Вид на произведените продукти

ОБЩО:

1)

Общо количество на
произведените
продукти

Общо количество на
употребените
продукти
[m³ / t]

Продадени /пуснати
на пазара продукти
[m³ / t]

Количество на
продуктите, останали
от предходни години
[m³ / t]

Остатъчно
количество на
продуктите към 31
декември [m³ / t]

................................ t

................................ t

................................t

................................t

............................... t

............................. m³

.............................m³

.............................m³

............................ m³

............................ m³

................................ t

................................ t

................................t

................................t

............................... t

............................. m³

.............................m³

.............................m³

............................ m³

............................ m³

................................ t

................................ t

................................t

................................t

............................... t

............................. m³

.............................m³

.............................m³

............................ m³

............................ m³

................................ t

................................ t

................................t

................................t

............................... t

............................. m³

.............................m³

.............................m³

............................ m³

............................ m³

................................ t

................................t

................................t

............................... t

............................... t

.............................m³ .............................m³ ............................ m³ ............................ m³ ............................ m³
1) Компост / компост от утайки от ПСОВ / органичен почвен подобрител от компостиране/ органичен почвен подобрител от
компостиране на утайки от ПСОВ/ ферментационен продукт / органичен почвен подобрител от анаеробно разграждане.

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по
чл.155 от ЗООС

Контролен лист към констативен протокол №

Съоръжение №

Проверка №:
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8. Рециклиране / обезвреждане на отпадъчните води (инфилтрат)

Метод на навлажняване на компоста

Произход на водата, използвана за навлажняване

да

не

2. Отпадъчните води се използват за навлажняване на компоста
(рециклиране).

да

не

3.

да

не

1.

Отпадъчните води са доставени в ПСОВ.

Използване на отпадъчните води върху собствена земеделска земя.

Забележки:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за
компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по чл.155 от ЗООС
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9. Проверка на външното изпитване / проверка на качеството
8.1 Производствена линия I 1):................................................................................................................
(дата на изпитването)

(лице, което извършва пробовземането –
(проба №)
три имена)

(ДОКЛАД №)

(входящи материали)

(акредитирана лаборатория, извършваща
проверката на компоста)

(пресяване - mm)

(декларация)

(области на употреба)

(одобрено качество & декларация)

(одобрени области на употреба)

Ограничение:
1)

Следващата проверка ще се
извърши най-късно до:
[дата]

Компост / компост от утайки от ПСОВ / органичен почвен подобрител от компостиране/ органичен
почвен подобрител от компостиране на утайки от ПСОВ/ ферментационен продукт / органичен почвен
подобрител от анаеробно разграждане

Оценка:
Протокол и доклад за оценка:
1

Протоколът от изпитването е проверен и одобрен?

да

не

2

Докладът от изпитването е проверен и одобрен?

да

не

2

Докладът за оценка е проверен и одобрен?

да

не

Честота на пробите:
3

Третирани входящи материали / за година ............... m³
Необходим брой изпитввания / за година:

Действителен № на изпитването:
(на година)
Компостират се същите входящи материали както са били указани в последния
доклад за оценка?
5b Ако НЕ, това е добре документирано; пробите и декларацията са изготвени в
съответствие.
6
ОДОБРЕНИЕТО на системата за осигуряване на качеството е валидна
до:…………..г.
7
СЕРТИФИКАТЪТ на системата за осигуряване на качеството е валиден
до:…………г.
4
5a

тона//
..................
да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Забележки:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за
компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по чл.155 от ЗООС
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8.1 Производствена линия II 1): ..............................................................................................................
(дата на изпитването)

(лице,които извършва пробовземането –
три имена)

(ДОКЛАД №)

(входящи материали)

Проба №

Акредитирана лаборатория, извършваща
проверката на компоста

(пресяване - mm)

(декларация)

(области на употреба)

(Качество & одобрена декларация)

(одобрени области на употреба)

Ограничение:
1)

Следващата проверка ще се
извърши най-късно до:
[дата]

Компост / компост от утайки от ПСОВ / органичен почвен подобрител от компостиране/ органичен
почвен подобрител от компостиране на утайки от ПСОВ/ ферментационен продукт / органичен почвен
подобрител от анаеробно разграждане.

Оценка:
Протокол и доклад за оценка:
1

Протоколът от изпитването е проверен и одобрен?

да

не

2

Докладът от изпитването е проверен и одобрен?

да

не

2

Докладът за оценка е проверен и одобрен?

да

не

Честота на пробите:
3

Третирани входящи материали/на година ................ m³
Необходим брой изпитвания/година:

Действителен № на изпитването: на година
Компостират се същите входящи материали както са били указани в последния
доклад за оценка?
5b - Ако НЕ, това е добре документирано; пробите и декларацията са изготвени в
съответствие.
6
ОДОБРЕНИЕТО на системата за осигуряване на качеството е валидна
до:…………г.
7
СЕРТИФИКАТЪТ на системата за осигуряване на качеството е валиден
до:………....г.
4
5a

тона//
..................
да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Забележки:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за
компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по чл.155 от ЗООС
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Минимален брой на външните проверки за одобрение на качеството, в съответствие с
Приложение 3 на Наредбата за третиране на биоотпадъците:
* Формула за изчисляване на минималния брой на проверките за качество:
брой на анализите за година

=

количеството на вложения материал (в тонове)
8000

-

максимум 12 анализа на година;

-

всяка стойност се закръгля към по-голямото число;

-

Изключение:

+1

•

Съоръжения с капацитет < 2,500 тона / година: най-малко 1 проверка на качеството / на година;

•

Съоръжения с капацитет 200 тона (или 300 m³) / година: най-малко 1 проверка на качеството / на 2 години.

10.Вземане на проби за одобрение на качеството
По време на извършване на проверката на място е взета проба за одобрение
на качеството?

да

не

Ако ДА:
Проба (1)
(код на партидата)

(вид на продукта/материала, посочен от оператора) *,

(проба №)

(място от където е взета пробата)

(шротокол от изпитването №)

(забележки)

(акредитирана лаборатория, извършила
изпитването)

Проба (2)
(код на партидата)

(вид на продукта/материала, посочен от оператора) *,

(проба №)

(място от където е взета пробата)

(протокол от изпитването №)

(забележки)

(акредитирана лаборатория, извършила
изпитването)

* Компост / компост от утайки от ПСОВ / органичен почвен подобрител от компостиране/ органичен
почвен подобрител от компостиране на утайки от ПСОВ/ ферментационен продукт / органичен почвен
подобрител от анаеробно разграждане.

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за
компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по чл.155 от ЗООС
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11.Основни акценти при последващ контрол
Забележки:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за
компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по чл.155 от ЗООС
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Заключение

Окончателно одобрение – отчитане на съответствието:

Съоръжението е в
съотвествие с
изискванията на:
Регистрационния
документ

да

не

друго

Забележки

Наредбата за
третиране на
биоотпадъците
……………
Докладът е изпратен до:
НООКК*
МОСВ
дата / подпис (контролен орган)

................................................................
*

Национална организация за осигуряване качеството на компоста
ДА

НЕ

Експлоатацията на съоръжението е в съответствие с изискванията на Наредбата за
третиране на биоотпадъците?
Установени са МИНИМАЛНИ несъответствия:

Предписания:

Срок за изпълнение: ______ . Контролният орган трябва да бъде информиран в писмена
форма преди крайната датата относно изпълнението на предписаните мерки. Докладите и
липсващите документи трябва да се представят пред контролния орган, както се изисква.
Установени са ЗНАЧИТЕЛНИ несъответствия:

Предписания:

Срок на изпълнение: _____ . Контролният орган трябва да бъде информиран в писмена
форма преди крайната датата относно изпълнението на предписаните мерки. Докладите и
липсващите документи трябва да се представят пред контролния орган, както се изисква .
Изисква се извършване на повторна проверка от РИОСВ за установяване на изпълнението
на предписанията.
Проверката на място ще се извърши без предупреждение
Проверката на място ще се извърши на: ……… / ……… / 20………г/
(място, дата)

(подпис; контролен орган, извършващ проверката)

(подпис; опратор/отговорно лице на съоръжението)

Копие от протокола и копие от протокола от изпитването (ако е приложимо) са предоставени на оператора /
отговорното лице на съоръжението.
Допълнителни коментари:

РИОСВ - образец на контролен лист за извършване на текущ контрол (контролен лист и доклад от проверка на съоръжението за
компостиране/анаеробно разграждане)към констативен протокол по чл.155 от ЗООС

