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Д О К Л А Д 

За извършена проверка на място по изпълнението на условията и 

сроковете в Комплексно разрешително № 281-А1/2012 г., издадено на 

ТЕЦ“Марица 3“АД, гр Димитровград, сгуроотвали “Горен бюк” и 

“Галдушки ливади” 

 
На основание Заповед № 55/2012г. на Директора на РИОСВ – Хасково от 

25.09.2012г. до 29.09.2012г. е извършена проверка на място по изпълнение на условията и 

сроковете в Комплексно разрешително№ 281-А1/2012г., издадено на ТЕЦ“ Марица 3 “ АД – 

гр. Димитровград със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, промишлена зона, 

БУЛСТАТ № 126526421, представлявано от инж. Петър Христов Петров, 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 № 281-

А1/2012г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

 Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ 

“Марица 3”АД, гр. Димитровград: 

- Сгуроотвал “Горен бюк” – изведен от експлоатация  

- Сгуроотвал “Галдушки ливади” в експлоатация до 31.03.2014г. 

 изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 281-А1/2012г. 

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

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

Условие 5 Управление на околната среда Условието се изпълнява. Операторът 

прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на изискванията на 

КР. Определен е персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на 

условията и лицата, отговорни за изпълнение на условията. Изготвени са необходимите 

списъци, определени са потребностите от обучение. Всички необходими инструкции са 

изготвени и се прилагат, при необходимост се актуализират и невалидните се изземват. 

Условие 8 Използване на ресурси 

Условие 8.1 Използване на вода Условието се изпълнява. Използването на вода за 

оросяване на бреговата ивица на сгуроотвалите става от избистрените води от чашата на 

депата (сгуроотвалите) и от дренажните води. 

Условие 8.2 Енергия Условието се изпълнява. Консумираната ел. енергия не 

превишава разрешените стойности. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на 

измерените/изчислени количества електроенергия с определените, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 
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Условие 9 Емисии в атмосферата Условието се изпълнява. Операторът прилага 

инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 

площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и 

предприемане на мерки за ограничаването им. Поддържа се максимално водно огледало в 

намивния сгуроотвал (вкл. чрез допълване със свежа вода), с цел осигуряване на минимална 

плажна ивица между дигата и водното огледало. Участъците от депото, които са източници 

на неорганизирани емисии се оросяват. Разработена е и се прилага писмена инструкция, в 

която са определени обстоятелствата, при които се налага оросяване на участъците от 

депото. Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии, генерирани от дейностите на площадката се документират в 

оперативен дневник. Извършват се ежедневни проверки. След подаден сигнал на 30.03.2012 

г. за запрашаване в района на сгуроотвалите е извършена проверка на място. Съставен е акт 

и наложено наказателно постановление. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води Условието се изпълнява. Не са допуснати 

аварийни ситуации, налагащи отваряне на задвижките на дренажните системи. Операторът 

прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на тръбната преносна мрежа, 

помпите и съоръженията от оборотната система на сгуропепелоизвоза, включително 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. 

Извършва се мониторинг на тримесечие, като за първото и второто тримесечие не е 

извършван, поради липса на вода. Взета е проба през м. септември. Резултатите от анализите 

на обема и състава на смесен поток избистрени и дренажни води се документират и 

съхраняват в направление “Експлоатация” по тримесечия. Метеорологичните данни се 

получават от най-близката метеорологична станция – Хасково. 

Условие 11 Управление на отпадъците Условието се изпълнява. Депата приемат 

отпадъци само от ТЕЦ „Марица 3”. Основно охарактеризиране на отпадъци е извършено 

само за отпадъците предназначени за депо, образувани преди изграждане на СОИ. 

Измерване и регистрация не се извършва. Извършва се единствено изчисление на 

получените отпадъци от горивния процес, съобразно пепелното съдържание на използваните 

въглища. Невъзможен е отказ за приемане на отпадъци, тъй като депата и ТЕЦ се обслужват 

от един и същи оператор. Депата се експлоатират съгласно изискванията на условията в КР. 

Временните площадки все още не са подготвени, но на тях не са приемани отпадъци. 

Условие 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване Условието се 

изпълнява. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 

отстраняване на течовете. Провежда се собствен мониторинг на подземни води. Периодично 

на 6мес. се извършва оценка на съответствието между показателите, при несъответствие се 

съставя протокол. Документирането на течовете се извършва в дневник за разливи и течове. 

Документирането на резултатите от собствен мониторинг и съхранението им се извършва 

при Ръководител отдел ”Инспекторат”. 

 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията 

на екологичното законодателство 


