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                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
1. Мерки за намаляване негативните въздействия върху водите .  
� Организиране на постоянно наблюдение върху формиращите се повърхностни потоци 

при интензивни валежи; 
� Недопускане складирането на насипни материали около площадката на обекта, както и 

самата площадка на места, които биха насочили повърхностните води към  куповете с 
биоразградими отпадъци  .   

� Поддържане проводимостта на канавките за дъждовни води в района и на самата 
площадка; 

� Наличие на достатъчни  по количество и в изправност шанцови инструменти. 
 
2. Мерки за намаляване негативните въздействия върху почвите на площадката  
� В рамките на площадката не се допуска извършването на  ремонт и зареждане на 

техниката с горива и масла. 
� Стриктно спазване на определените по технологичната схема места за  съхраняване на 

доставените и необработени биоразградими биоразградими отпадъци, като и на 
купчините за временно съхранение. 

� Не се допуска временно съхраняване на биоотпадъците извън определния терен 
� Да се извършат рекултивационни мероприятия на откосите и нарушените терени в 

контакта с площадката. 
� Не се  допуска  навлизане на техника  в съседни на площадката  терени с което се 

избягва заплахата от  отъпкване и замърсяване на почвите в района  
� Да се провеждат периодични наблюдения върху почвената покривка и ерозионните 

условия по откоса и около площадката  след снеготопене и поройни дъждове и се 
предприемат своевременни противоерозионни мероприятия за ликвидиране на 
последствията от тях 

 
3. Мерки за намаляване негативните въздействия върху атмосферата.  
� Не се допускат машини с вътрешно горене (биошредер) и МПС с неизправни двигатели; 
� Да не се допуска извънгабаритно товарене на транспортните средства с насипни 

материали; 
� Местата за временно съхранение на насипни материали при сухо и ветровито време да 

се омокрят или да се покриват, за да се намаляват неорганизираните емисии на прах; 
 
4. Мерки за намаляване негативните въздействия на отпадъците върху околната среда.  
� Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временна площадка в 

рамките на ограденото пространство  до извозването им в пунктовете по чл.19 ал3 т.11 от 
ЗУО 

� Спазване на  технологичния план за извършване на дейността.  
� Да се контролира чистотата на  постъпващите за временно съхранение биоразградими 

отпадъци.   
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� Преди назначението им работниците да преминат встъпителен инструктаж и да се провежда 
периодически такъв. 

� Да бъдат предвидени и поставени на подходящите места необходимите за дейността 
указателни, забранителни и предупредителни табели и знаци. 

 
5. Мерки за намаляване негативните въздействия върху биоразнообразието.  
� При използване на площадката за временно съхранение на отпадъците да се спазват 

строго определените граници и не се допуска навлизане  в съседни територии; 
� В никакъв случай на площадката не се допуска съхраняването на растения или части от 

тях, които са засегнати от заразни болести или вредители, които биха могли да се 
прехвърлят върху съседните насаждения.  

� При започване на строителството е целесъобразно да се проведе инструктаж на 
работниците за особеностите на херпетофауната и птиците с това какви действия да се 
избягват, за да се намали неблагоприятното въздействие от човешкото присъствие и 
строителните дейности. Да не се убиват и преследват влечуги, да не се разрушават 
гнезда на птици. 

� Преди започването на дейността  площадката да се  ревизира и  ако бъдат открити 
костенурки, влечуги  и други бавноподвижни видове, същите да се преместят върху 
подходящи местообитания за тях.  

� Преди започването на работния ден отводнителната канавка  се ревизира и ако в нея  е 
попаднал животински вид, същия внимателно да се изнесе. В случай, че изваждането на 
животното без негативни последствия за него е невъзможно да се осъществи от 
работещите на обекта, да се поиска консултация и съдействие от РИОСВ – Смолян . 

� След закриването на площадката  да се изпълни комплекс от дейности за  биологична 
рекултивация на нарушените терени в рамките на площадката и нейния откос. В този 
аспект оставането на терен на органични материали от депонираните отпадъци се явява 
като едно от определящите агротехнически мероприятия.  

� Растителните видове, с които ще се извърши биологичната рекултивация да се 
подберат в съотвествие със съществуващите в района на площадката естествени 
видове. 

 
6. Мерки за борба с бедствия и промишлени аврии.  
6.1.  Задължения на персонала за предотвратяване и ликвидиране на пожари  

 
 

� Съобщава на противопожарна охрана – тел 112; 
� Прекратява  производствения процес;   
� Организира  евакуиране на хората и автомобилите от района на площадката;  
� Организира  помощ на специализираните органи за противопожарна охрана; 
� Организира  гасене с наличните противопожарни средства . 
� Осигурява достъп до пожара и до наличните водоизточници за специализираната 

техника на органите за противопожарна охрана. 
 
6.2.   Превантивни мерки  
 
А./ За недопускане на механични аварии: 
 
� Недопускане задържането на повърхностни води на площадката; 
� Стриктно спазване правилниците за техническа безопасност; 
� Недопускане лични автомобили на граждани и персонала на площадката; 
� Стриктно спазване на технологичния процес; 
 
Б./ За предотвратяване  възникването на пожари от статично електричество   
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� Не се допуска складирането на леснозапалими материали в границите на площадката за 

временно съхраняване на биоотпадъците отпадъци . 
� По време на гръмотевични бури макар и с много ниска вероятност статично 

електричество може да се индуктира по телената ограда. Не се допуска контакт на 
биоотпадъците с оградата 

 
В./ Предотвратяване на пожари от електроуреди  : 

 
� Преглед на електрическите инструменти преди започване на работа с тях  
� Всички прегледи се извършват винаги при пълно изключване на напрежението 
� При късо съединение в електрическата инсталация, агрегата незабавно се изключва.  
� Работата с  електрическите уреди, инструменти  и агрегата  се извършва задължително 

от правоспособни лица. 
� На  обекта  се използват само стандартни електроуреди. 
� Повредено електрическо оборудване  не се ползва и се изнася от площдката или се 

натоварва на транспорт за ремонт. 
� При извършване на ремонтни работи се използват защитни средства, като клещи, 

отвертки, ръкавици; 
 
 

Г./ Предотвратяване  на пожари от открит огън или искри: 
 

� Техниката обслужваща площадката за временно съхраняване на биоразградими 
отпадъци   да бъде осигурена с искрогасители  

� Забрана на пушенето, паленето на открит огън и внасяне на съдове с ЛЗТ в ограденото 
пространство  

� При установяване на самозапалване на купа последния се разстила. Обратно  
уплътняване на материалите се допуска само като огъня бъде изгасен и температурата 
на отпадъка спадне под 50 С˚    

� Не се допуска извършването на ремонтни работи с открит пламък в близост до 
складирани отпадъци  

� Извършване на периодични проверки за температурата на купа. 
 

 
 
 
 
 
 
Съгласувал: ……………………… 
Д. Калайджиева – Главен експерт в дирекция СДЕ 
 


