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 Д О К Л А Д 

 

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете 

в Комплексно разрешително № 124-Н0-И1-А0/2014г., издадено на 

„Хармони-2012” ЕООД, гр. София 

 

На основание Заповед №66/08.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – 

Хасково и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на 

инспекцията през 2016г.,  от 09.09.2016 г.до 16.09.2016г. е извършена проверка 

на работната площадка на „Хармони-2012” ЕООД, намираща се в гр. 

Кърджали, бул. „ България“ № 127.  За дейността извършвана на площадката е 

издадено КР № 124-Н0-И1-А0/2014г. Дружеството е със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район Триадица, ул. ‚ Енос „ № 2, ЕИК126526421, 

представлявано от Иван Людмилов Елкин – Управител. 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол 

относно спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително № 124-Н0-И1-А0/2014г., издадено на „Хармони-2012” ЕООД. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

Производствената дейност на площадката на “Хармони 2012“ЕООД, гр. 

Кърджали, бул. „България“№ 127 е преустановена. Инсталацията за 

производство на цинк и съединения на цинка и инсталацията за производство 

на олово и оловни сплави  са изведени от експлоатация. 

III. Констатации от проверката: 

Производствената дейност на площадката на “Хармони 2012“ЕООД, гр. 

Кърджали, бул. „България“№ 127 е преустановена. Инсталацията за 

производство на цинк и съединения на цинка е изведена от експлоатация. 

Съоръженията са демонтирани. Всички производствени сгради са разрушени. 

 

Инсталацията за производство на олово и оловни сплави  е изведена от 

експлоатация. Съоръженията са демонтирани. Разрушени са сградите на цех 

„Агломерация‘, „ Шихтово отделение“, цех „Топилен“, цех „Калаени сплави“, 

зарядна база, Разрушени са комини К 9, К 24, К 25 и К 1. Доразрушени са 

останалите бетонни колони от цех „Глеч и миниум“. Предстои разрушаването 

на цех „Рафинация“. 
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Условие №10. Емисии на отпадъчни води. 

На площадката на „Хармони 2012“ЕООД не се извършват 

производствени дейности, въпреки това ПСОВ се поддържа в експлоатация, 

като постъпващите от площадката води се събират в усреднителен резервоар 

на вход и в зависимост от количеството им се подават на определен период в 

съоръженията за третиране. Дружеството е сключило договор в края на месец 

януари 2016г. за извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води 

след ПСОВ с „АМЕЕС“ООД, Изпитвателна лаборатория „Води и Горива“, гр. 

Раднево. С писмо с изх. № 346/14. 09. 2016г. Операторът е представил в 

РИОСВ протоколи от изпитване за месеците от февруари до август 2016г. 

Взети са проби и за месец септември 2016г., но все още анализите не са 

получени. 

Условие №11. Управление на отпадъците. 

На площадката на „Хармони 2012“ ЕООД не се извършват 

производствени дейности. Нови количества отпадъци се образуват от 

разрушаване на съществуващите сгради, които не са необходими за 

функциониране на новите производствени мощности. По Наредба № 1/2014 г. 

не са предвидени образци на отчетни книги за строителните отпадъци, тъй 

като за тях се води транспортен дневник по чл.8, ал.1 от Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали (ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.) и се отчитат при 

изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци, което по договор 

е възложено на изпълнителя. 

Необходимо за отпадъците с код 161103 - други облицовъчни и 

огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни 

вещества да бъде заверена отчетна книга за образувани отпадъци (прил. № 1 

към Наредба № 1/2014 г.) и да се подават годишни отчети към ИАОС-София. 

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

Съгласно комплексното разрешително на площадката има 16 бр. 

пиезометри за мониторинг на подземни води и 5 бр. пиезометри в района на 

временните депа за опасни отпадъци. Тези опасни отпадъци, по програмата за 

минали щети, ще бъдат предепонирани на новото депо за опасни отпадъци. 

Местоположението и броят на пунктовете за собствен мониторинг на 

подземни води са определени на база на хидрогеоложко проучване относно 

извършваните дейност в съществуващите тогава производства на цинк и 

олово. Към момента тези производства са преустановени, производствените 

сгради са разрушени, предстои изграждане на нови производствени мощности. 

При проверката бяха установени 10 бр. пиезометри, които биха могли да се 

използват за мониторинг. Останалите са разрушени или затрупани. При 

проверката не бяха представени резултати от извършени анализи на подземни 

води. С писмо № 346/14.09.2016г. до РИОСВ Операторът информира, че във 

връзка със значителните трудности по отношение на мониторинга на 

подземните води, свързани с обстоятелството, че част от пиезометрите са 

разрушени е внесъл предложение в МОСВ с конкретни мерки относно 

локализацията на тези съоръжения и тяхното техническо състояние. Със 
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същото писмо Операторът информира, че на 16.09.2016г. ще бъдат взети 

проби и след изготвяне на анализите, същите ще бъдат предоставени. 

 Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части 

от тях. 

Операторът е представил в РИОСВ проект за демонтаж на съоръженията 

и разрушаване на старите производствени сгради. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:Няма издадени 

предписания. Към протокола от проверката Операторът е пояснил, че в 

„Хармони 2012“ЕООД има заведена  налична, отчетна книга за образуваните 

производствени и/или опасни отпадъци, която е заверена в РИОСВ – Хасково 

на 16.07.2015г. 

V. Съответствие, последващ контрол.При проверката не са 

констатирани несъответствия и не се налага последващ контрол. 


