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по околната среда и водите – Хасково 

(Съгласно Заповед № 3/15.01.2016г.) 

 

Д О К Л А Д 

 

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително № 356-Н1/2012 г., издадено на Община Хасково 

 

От 30.06.2017 г. до 14.07.2017 г., в изпълнение на Заповед № 47/2017 г. на Директора на 

РИОСВ – Хасково беше извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в 

Комплексно разрешително № 356-Н1/2012 г, издадено на Община Хасково със седалище и адрес на 

управление: гр. Хасково, пл. „Общински”, №1, представлявано от Добри Беливанов - Кмет на 

община Хасково. 

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 № 356-Н1/2012г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

 Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС: 

1. Регионален център за на третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, 

Димитровград и Минерални бани, включващ: 

- Клетка 1 (в експлоатация); 

- Клетка 1 (нова); 

- Клетка 2 (нова); 

- Клетка 3 (нова) 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

- Инсталация за предварително сепариране на отпадъци 

- Инсталация за компостиране 

 изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №356-Н1/2012г. 

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

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително 

С разрешение за ползване № СТ 05-1125/24.07.2015г. е въведено в експлоатация 

разширението на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. 

Гарваново, община Хасково. Въведени са в експлоатация клетка 1(нова), клетка 2(нова), клетка 

3(нова). До 13.09.2015г. отпадъците са депонирани на клетка 1 (в експлоатация), а от 14.09.2015г. 

депонирането се извършва на клетка 1 (нова). 

Условие 3. Обхват 

От 14.09.2015г. за експлоатация и поддръжка на депото е влязъл в сила договор № 

179/19.06.2015г. с „Лендфил“ АД. 

Условие №5. Управление на околната среда. 

Условието се изпълнява. Изготвен е списък на отговорните лица за изпълнение на условията 

по КР, както и списък на персонала, който ще изпълнява конкретни дейности. Извършва се 

обучение на персонала за работа с машините и съоръженията, с които е оборудван Регионалния 
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център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково. 

Инструкциите са изготвени. 

Условие 8. Използване на ресурси. Условие 8.1. Използване на вода 

Условието се изпълнява. Използването на вода за производствени и питейно битови нужди се 

извършва съгласно разрешително за водовземане от подземни води на БД ИБР-Пловдив с 

№31590382/14.03.2011 г. и решение № РР-1807/25.10.2013г. Съоръжението – тръбен кладенец е 

прието с приемателна комисия протокол № 196/17.07.2015г. Отчитането на изразходваната вода се 

извършва чрез монтираното водомерно устройство ежемесечно и се отразява в дневник. 

Изразходваните количества вода се записват в дневник. Годишното количество изразходвана вода 

се отразява в ГДОС. Прилага се инструкция за проверка на техническото състояние на 

водопроводната мрежа. Резултатите се отразяват в лист за отклонения и протокол от проверка. 

Условие 9 Емисии във въздуха 

Условието се изпълнява. На работната площадка в зоната за сепариране на сепариращата 

инсталация са изградени пречиствателни съоръжения – скрубер и циклон. Към инсталацията за 

отвеждане на биогаз е изграден факел. Документацията е изготвена, съдържа необходимите 

параметри, оптимални стойности и честота на мониторинг. Прилага се писмена инструкция за 

периодична оценка на съответствието. На старата клетка са изградени 10 газови кладенци. В 

момента се извършва техническа рекултивация. На новата работна клетка се изграждат 5 газови 

кладенци. Вертикалните газоотвеждащи кладенци се изграждат. Извършва се техническа 

рекултивация на старата клетка на депото съгласно сключен договор за СМР с рег. № 

177/26.08.2016г. с „Еко Традекс Груп“ АД за срок от две години. Подписани са договори с № 

228/26.09.2016г. с „Гарант-2000“ ЕООД за строителен надзор и № 230/27.09.2016г. с „Реко 

Инженеринг“ ЕООД за авторски надзор. Строителните работи са започнали през месец октомври 

2016г. след подписване на Протокол обр. 2 и обр.2А за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия от 27.09.2016г. Инсталацията за изгаряне на биогаз е в процес на 

изграждане. Извършват се периодични проверки, измерва се дебита на биогаза и неговият състав. 

Не се експлоатират други организирани източници на емисии в атмосферния въздух. Емисиите на 

вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано. Разработена е и се прилага 

инструкция за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката. Извършват се 

периодични проверки, извършват се записи от извършените проверки и оценка на съответствието. 

При наличие на неорганизирани емисии на прах се извършва овлажняване. На площадката е 

изграден подземен резервоар за вода, която се използва за овлажняване на площадката. Дейностите 

на депото се извършват без допускане на неприятни миризми извън границите на производствената 

площадка. Работният участък на депото се запръстява всеки ден. Не са регистрирани случаи на 

нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Стара клетка: През 2016г. са извършени собствени периодични измервания (СПИ) два пъти 

през годината. Нова клетка: Всеки месец се извършват СПИ на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. СПИ се извършват от 

акредитирана лаборатория: „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр.София. Резултатите 

от извършените СПИ се документират и съхраняват. Не са постъпвали оплаквания за миризми. 

Резултатите от проверките на ефективността на газоотвеждащата система се документират. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води 

Условието се изпълнява. Пречиствателните съоръжения са в експлоатация. Документацията е 

изготвена. Извършва се мониторинг. Води се лист за проверки. 

При извършена проверка от РИОСВ – Хасково на 06.04.2016г. е констатирано превишаване на 

ИЕО в КР по 16 от показателите. Дадено е предписание № 73/16.05.2016г. При извършен собствен 

мониторинг на 26.05.2016г. е констатирано, че ИЕО са спазени. Резултатите от проведения собствен 

мониторинг през 2017г. до момента на проверката /две измервания/ са в съответствие със 

заложените ИЕО. 

Не е регистрирана аварийна ситуация. Извършват се наблюдения на метереологичните данни 

ежедневно. Анализите на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води се извършват на 

шестмесечие. За първото полугодие на 2017г. е нямало отток. Анализите на смесен поток 

отпадъчни води се извършват на тримесечие от „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София. 

Количеството отпадъчни води се отчитат съгласно монтиран разходомер и се записва в дневник 

веднъж на един - два дни. 
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Условие 11. Управление на отпадъци 

Условието се изпълнява. Оборудването и обслужващата техника са в гаранционен период, 

поради което все още няма образувани от дейността отпадъци. Площадките са определени и 

обозначени, но на тях не се съхраняват отпадъци. Няма образувани отпадъци – подмяната се 

извършва от специализирани фирми, които приемат обратно отпадъка, без да се съхранява на 

площадката. Няма образувани отпадъци – техниката е в гаранция. Извършват се месечни записи за 

установени съответствия или несъответствия. 

Данните се получават от работния лист за класификация и документите за основно 

охарактеризиране на отпадъците, преди депониране, които се съхраняват в общинска 

администрация. Дейностите в РЦУО-Гарваново се извършват от „Лендфил“ АД. Предварителното 

третиране на битови отпадъци се извършва в сортиращата инсталация. Няма налични отпадъци от 

минали години. Площадките са определени и обозначени, но на тях не се съхраняват отпадъци. 

Необходимо е да бъде поставен затворен съд за съхраняване на счупени лампи. Извършвани са 

записи на тримесечен период за установени съответствия или несъответствия. Не са предавани 

отпадъци за транспортиране, поради което все още не са извършвани записи за установени 

съответствия или несъответствия. Не са предавани отпадъци, образувани на площадката. От 

започване на експлоатация на регионалния център не са приемани изброените видове отпадъци. Не 

е извършвано обезвреждане, чрез депониране на забранени за депониране видове отпадъци. Не са 

извършвани записи за установени съответствия или несъответствия. извършвани са записи само за 

съответствие на дневно приеманите количества отпадъци. Количеството на всички постъпващи в 

центъра отпадъци се определя тегловно с автоматична автомобилна везна. Не са образувани 

отпадъци с огледален код. Не е извършвана дейност депониране (предаване за депониране) на 

отпадъци, образувани на площадката. Няма информация за извършвани анализи на отпадъци. Не са 

приемани отпадъци, основното охарактеризиране на които се извършва чрез изпитване. 

Извършвани са оценки за установени съответствия или несъответствия. Резултатите се 

съхраняват на площадката. При работата на РЦУО се извършва сепариране на постъпващи 

отпадъци, които в последствие се изпращат за рециклиране. При това се извършва и проучване на 

възможностите за оползотворяване или рециклиране. 

Условие №12. Шум 

Условието се изпълнява. Дейностите, извършвани на производствената площадка на депото, 

не превишават граничните стойности на еквивалентно ниво на шум. Извършва се наблюдение. 

Прилага се инструкция. През 2017г. са извършени СПИ на нивата на шум по измерителния контур 

при пълно и частично натоварване на мощностите. Не са регистрирани превишения на 

еквивалентните нива на шум. СПИ са извършeни от акредитирана лаборатория: “ЛИПГЕИ“ към 

„Пехливанов инженеринг“ ООД, гр.София. Резултатите от извършените СПИ се документират и 

съхраняват на площадката. 

Условие 13А. Опазване на подземните води от замърсяване 

Условието се изпълнява. Операторът e изготвил и прилага необходимата инструкция. Не са 

констатирани разливи. Извършват се периодични проверки. Товаро – разтоварните дейности се 

извършват на определените за целта места. Има схема за собствен мониторинг, изготвена от 

„Водоканал-проект“, гр. Пловдив с определени пунктове за мониторинг. Има изградени 5 броя МП 

– 1А-5, разрешително за изграждането им от БД ИБР с № 31590642/2012г. Извършва се собствен 

мониторинг на 6 месеца. Извършва се оценка на съответствието относно концентрацията на 

замърсителите. Резултатите от собствен мониторинг се съхраняват. Не са констатирани разливи на 

вредни и опасни вещества. Аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземни 

води не са констатирани. 

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети 

Условието се изпълнява. През периода не са констатирани аварийни ситуации. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

V. Съответствие, последващ контрол 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. 


