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Д О К Л А Д 

За извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в 

Комплексно разрешително № 375-Н1/2014г., издадено на “Харманлийска 

Керамика” АД, гр. Харманли 

 
На основание Заповед № 45/19.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Хасково на 

20.06.2014 г. е извършена проверка по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително№ 375-Н1/2014г., издадено на “Харманлийска Керамика” АД, гр. Харманли със 

седалище и адрес на управление: адрес: гр. Харманли, ул. “Трети март”, №14, ЕИК 

№836145009, представлявано от Крум Ананиев Крумов – Изпълнителен Директор. 

 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване 

изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване 

изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №375-Н1/2014 г. 

 

II. Проверени инсталации и дейности: 

1. изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №375-Н1/2014 г. 

2. Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - тухли, 

изпълняваща дейност, съгласно т. 3.5 от Приложение № 4 към ЗООС и включваща: 

- Линия Рингова пещ; 

- Линия Тунелна пещ; 

 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Условие № 4. Капацитет на инсталацията.Условието се изпълнява. Прилага се 

инструкция за измерване/изчисляване на годишното производство на инсталацията за изпичане 

на тухли. Количествата готова продукция се отчитат ежесменно и се нанасят в оперативен 

дневник. Линията - Тунелна пещ е разпалена на 02.06.2014 г. Средно седмично /до момента на 

проверката/ произведената продукция е 5900кг. 

Условие № 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява. Определени са 

отговорните лица за изпълнение на условията по КР /Заповед №1/11.06.2014 г./, налице е 

актуален списък. Изготвена е програма за обучение на персонала /Заповед №2/12.06.2014 г./. 

Изготвени са необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка съгласно КР. Прилагат се 

инструкции за периодична оценка на съответствието. Изготвена е инструкция за аварийно 

планиране и действия при аварии. За периода няма аварийни ситуации. 

Условие № 8. Използване на ресурси. 
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Условие 8.1. Използване на вода. Условието се изпълнява. Има издадено Разрешително 

№31530214/ 18.10.2011г. за водовземане от подземни води чрез ШК№1 и ШК№2 с разрешените 

цели на водовземане: промишлени цели и други цели. Питейно-битово водоснабдяване на обекта 

ще се извършва от градската водопроводна мрежа. Прилага се инструкция за експлоатация и 

поддръжка на процеса на овлажняване на суровините при подготовката на суровата продукция, 

основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката. За отчитане на ползвани 

количества подземни води за производствени нужди са монтирани 2 бр. водомерни устройства 

на ШК№1 и ШК№2. Предстоящо е монтиране на водомера за отчитане на консумираната 

питейна вода от градската водопроводна мрежа. Изготвена е инструкция за 

измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени 

нужди. Поради започването на производство през м.юни 2014г., до момента няма направени 

записи. 

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Прилагат се инструкции за 

експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване. Прилага се инструкция за измерване 

и документиране на изразходваното количество електроенергия. Води се отчет от еколога по 

данни от счетоводителя. 

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. Условието 

се изпълнява. Прилагат се инструкции осигуряващи измерване (изчисляване) на използваните 

суровини, спомагателни материали и горива, изготвени са инструкции за оценка на 

съответствието. Началник – цеха отчита ежемесечно изразходваните количества суровини и 

горива и ги докладва на еколога, който попълва отчетна форма. 

Условие № 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява. Изготвени са и се 

изпълняват необходимите инструкции. Емисиите на вредни вещества от площадката се изпускат 

организирано през изпускащи устройства означени на Приложение №ІІ.5.2.-1 от заявлението. 

Не e установено разпространение на неорганизирани емисии. Няма постъпили сигнали за емисии 

на интензивно миришещи вещества. Поради започването на производство през м.юни 2014г. до 

момента не е извършен емисионен контрол. 

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води. Условието се изпълнява. Изготвени са и се 

изпълняват необходимите инструкции. Сключен е актуален договор с В и К за заустване на 

смесен поток отпадъчни води /битово-фекални и дъждовни/ в градската канализационна система 

на гр. Харманли. Сключен е договор с изпитвателна лаборатория в гр. Раднево за извършване на 

мониторинг – предстои извършването му. 

Условие № 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. Образуваните 

отпадъци на площадката не се различават по вид (код и наименование за отпадъците). 

Инструкцията отговаря на изискванията, но все още не са правени записи, поради това, че 

тунелна пещ е запалена на 02.06.2014 г. Площадките за предварително съхраняване имат трайна 

настилка (бетон, асфалт или др. подходящ материал), не позволяваща просмукване на вода или 

други течности в почвата и са снабдени с навес и затворени контейнери за съхраняване на 

отпадъците, имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и са ясно 

отделени от останалите съоръжения в обекта. Флуоресцентните тръби се съхраняват цели. 

Необходимо е на площадката да се постави добре затварящ се съд за съхранение на счупени 

лампи и съответното количество сяра. Не се смесват отпадъци. Не е извършвано предаване на 

отпадъци за оползотворяване или обезвреждане. Не са образувани отпадъци, класифицирани с 

огледален код. 

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условието се изпълнява. Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко 

въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и 

почвите. Има наличен пясък, който се съхранява във варел, на площадка№2 като сорбиращ 

материал за почистване в случай на разливи. Товаро- разтоварни дейности се извършват на 

бетонирани площадки, на определените за това места. 

Условие 13.2. Условия за мониторинг на подземни води От началото на действие на 

КР № 375-Н1/2014г. до момента на извършване на проверката не е извършван мониторинг. 
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Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии 

Изготвен е вътрешен авариен план, включващ необходимите елементи и утвърден от 

ръководителя на предприятието. През проверявания период не са констатирани аварийни 

ситуации. Операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на 

разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Планирани и 

остойностени са мерките за отстраняване на причините и непосредствената заплаха за 

екологични щети и на причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката не са констатирани несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство. 


