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Д О К Л А Д

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно
разрешително №41/2007г.

В периода от 19.04.2010 г. до 30.04.2010г. експерти от РИОСВ –
Хасково, в изпълнение на съгласуван с дирекция ”Политики по околна
среда” и дирекция „Превантивна дейност”, при МОСВ график и съгласно
заповеди № 36 /12.04.2010г. и № 37 /12.04.2010г. на Директора на РИОСВ
– Хасково, извърши проверка относно изпълнението на условията и
сроковете в Комплексно разрешително №41/2007г., издадено на
ТЕЦ„Марица 3”АД, гр.Димитровград.

Издаденото комплексно разрешително разрешава експлоатацията на
горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW,
включваща:

- котел ОР-380в за производство на електроенергия – 300MW;
- 3 бр. котли ПКМ – 12 за производство на топлоенергия за

собствени нужди – 3х8 MW.
При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

- условие 4 - капацитет на инсталациите. Условието се изпълнява.
Експлоатацията на инсталацията до 22.04.2010г. е 13 442 часа.

- условие 5 - управление на околната среда. Условието се изпълнява.
Операторът прилага система за управление на околната среда, отговаряща
на изискванията на условията в КР.

- условие 7 – уведомяване. Условието се изпълнява. Досега през
годината не е имало аварийни замърсявания.

- условие 8. Използване на ресурси. Условието се изпълнява. Не се
надвишават разрешените количества използвани вода, енергия,
спомагателни материали и горива.

- условие 9 - емисии в атмосферата - Условието се изпълнява.
Извършва се мониторинг на пречиствателното оборудване Не са
регистрирани превишения на емисионните норми при извършените от РЛ -
Хасково контролни измервания. Регистрираните случаи на превишаване на
имисионните норми на серен диоксид в атмосферния въздух на гр.
Димитровград са в резултат на емисии от ТЕЦ”Марица 3”АД и пренос на
емисии от енергиен комплекс “Марица Изток” - Стара Загора. Случаите ,
когато източник на емисиите на серен диоксид е ТЕЦ “Марица 3”АД, не



превишават определения брой стойности регламентирани в Наредба
№9/03.05.1999г.

- условие 10 – емисии на отпадъчни води - Условието се изпълнява.
ИЕО и количества са спазени през тази година. Няма данни за нарушаване
на категорията на р. Марица в резултат на заустваните води. Няма
допуснати аварийни ситуации и залпови замърсявания на р. Марица.
Мониторинг се извършва. Пробите се вземат от РЛ – Хасково към ИАОС.

- условие 11 – управление на отпадъци - условието се изпълнява. Не
се образуват не класифицирани отпадъци. Количествата в годишен аспект
са под определените в КР. Площадките за временно съхранение на
отпадъци са оградени, обозначени и отговарят на изискванията.
Събирането на отпадъци на площадката се извършва по схема,
съответстваща на нормативната уредба. Опасните отпадъци се съхраняват
в оригинални опаковки или херметично затворени съдове. Азбест
съдържащите изолационни материали са предадени за обезвреждане..

- условие 13 – опазване на почвата и подземните води от замърсяване
- условието се изпълнява. Не се отвеждат пряко или непряко вредни и
опасни вещества в почвите и подземните води. Извършва се собствен
мониторинг на подземни води. Извършва се наблюдение на определените
показатели. Анализите се извършват в РЛ на ИАОС.

- условие 14 – предотвратяване и действия при аварии - условието се
изпълнява. Всяка аварийна ситуация се описва с авариен протокол. През
периода няма аварийни ситуации, оказващи въздействие върху здравето на
населението и околната среда. Води се документация за наднормените
емисии. Няма инциденти, които са причинили замърсяване на
повърхностни или подземни води. В оперативния дневник на сгуроотвал „
Галдушки ливади” е отбелязана възникналата на 04.12.2009г.  аварийна
ситуация – пробив на дигата, уведомена е РИОСВ – Хасково, набелязани
са и са изпълнени коригиращи мерки.

условие 15 -преходни и анормални режими на работа. Условието се
изпълнява.

Констатациите от проверката са, че Операторът изпълнява условията
от комплексно разрешително №41/2007г.


