Комплексно разрешително на ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград за „Депа за неопасни производствени
отпадъци „Галдушки ливади“ и „Горен бюк“, № 281-Н1/2013г.

Условие № 1. Речник на използваните термини
Оператор/Притежател
на ТЕЦ „МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград, обл. Хасково
разрешителното
МОСВ
Министерство на околната среда и водите
ИАОС
Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ
РИОСВ, гр. Хасково
БД
Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район,
център гр. Пловдив
Общински власти
Община Димитровград
Заявлението
Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на ТЕЦ
“МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград, за „Депа за неопасни производствени
отпадъци „Галдушки ливади“ и „Горен бюк“, представено в ИАОС с
писмо вх. № 540-ХА-1438/22.02.2013г.
ГДОС
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
настоящото комплексното разрешително (Годишен доклад за околна
среда)
ЗООС
Закон за опазване на околната среда
Наредбата
Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
СУОС
Системно управление на околната среда
Ден
От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер
От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ
От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)
Децибели (А скала)
КР
Комплексно разрешително
НДНТ
Най-добри налични техники
t/y
Количество в тон за 1 година
БДС
Български държавен стандарт
ЕРИПЗ
Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители
Норма за ефективност
Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за t
депонирани отпадъци
ЗЗВВХВС
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗУО
Закон за управление на отпадъците
ГИЕ
Горен изолиращ екран
CET
Централно европейско време
Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.4. от Приложение № 4 на ЗООС – „Депа, приемащи над
10 тона за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за
инертни отпадъци”:
1. „Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“
Условие № 3. Обхват
Условие 3.1. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и
поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и
програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.
Условие 3.2. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава
територията, на която е разположена инсталацията по Условие 2 и очертана на генплан на площадката,
представен в Приложение IV, № 22 от заявлението.
Условие 3.3. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на
притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.
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Условие № 4. Капацитет на инсталациите
Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по
Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в
Таблица 4.1.
Таблица 4.1
№
Инсталация
Позиция на
Капацитет, Капацитет,
дейността,
[t/24 h]
[t]
приложение
№ 4, ЗООС
1

“Депа за неопасни производствени
„Галдушки ливади” и „Горен бюк“

отпадъци

5.4.

692

2 220 816

Условие 4.2. Докладване
Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или
изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци на “Депа за неопасни производствени
отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“ на ТЕЦ “МАРИЦА 3”АД, гр. Димитровград.
Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва, като част от ГДОС
годишното количество депонирани отпадъци на “Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки
ливади” и „Горен бюк“ на ТЕЦ “МАРИЦА 3”АД, гр. Димитровград.
Условие № 5. Управление на околната среда
Притежателят на настоящото разрешително да прилага системно управление на околната среда (СУОС),
отговарящо на следните изисквания:
Условие 5.1. Структура и отговорности
Условие 5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва
конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на
условията в разрешителното.
Условие 5.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списъци с персонала, който ще
извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за
изпълнение на условията в разрешителното. Списъците да се актуализират при всяка промяна на
персонала/ лицата или отговорностите.
Условие 5.2. Обучение
Условие 5.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да определя потребностите от
обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, които да се актуализират в
зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата.
Условие 5.3. Обмен на информация
Условие 5.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да поддържа актуална информация
относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена,
длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за
всички служители.
Условие 5.3.2. Операторът да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат
уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за
спешни случаи).
Условие 5.4. Документиране
Условие 5.4.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката актуален
списък с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталациите.
Условие 5.4.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката, списък
и документиране на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително и тяхното
съхраняване на достъпно за всички служители място площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното
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изпълнение.
Условие 5.4.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката, списък
на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.
Условие 5.5. Управление на документите
Условие 5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на
документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата
и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация
Условие 5.6. Оперативно управление
Условие 5.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага всички инструкции за експлоатация
и поддръжка, изисквани в разрешителното. Инструкциите да се съхраняват на площадката в писмен вид и
да се представят на компетентния орган при поискване.
Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия
Условие 5.7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за
мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.
Условие 5.7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за
периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с
определените в условията на разрешителното.
Условие 5.7.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за
установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
Условие 5.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична
оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията,
произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на
необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни
разпоредби.
Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.
Условие 5.8.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за
преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на
технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.
Условие 5.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за аварийно
планиране и действия при аварии, в които да се уточняват дейностите по:
- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена
дейност с въздействие върху околната среда при авария;
- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето
на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или
земетресение;
- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се
изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и
околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на
действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на
околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от
аварията.
- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за
действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;
- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от
района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища,
съоръжения или инсталации на територията на площадката;
- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;
- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;
- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и
поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;
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определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители,
коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им,
редовната им проверка и поддръжка в изправност;
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера
или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в
Плана за действия при аварии.
Условие 5.8.3. Инструкцията по Условие 5.8.2 да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища,
съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации
и/или аварии. Резултатите да се документират.
Условие 5.9. Документиране
Притежателят на настоящото разрешително да документира в съответствие с изискванията на условията в
комплексното разрешително.
Условие 5.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на
писмената инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на
инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, и уведомяването на ръководния
персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане
съответствие с тези нормативни разпоредби.
Условие 5.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за
причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.
Условие 5.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от
преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното
оборудване.
Условие 5.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списък с документите, доказващи
съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.
Условие 5.10. Докладване
Условие 5.10.1. Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да
представя ежегодно в РИОСВ и Басейнова дирекция Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за
които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година,
следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен по образец
на годишен доклад, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и
образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното
разрешително”.
Условие 5.10.2. Операторът да предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна
информация относно изпълнението на условията в разрешителното.
Условие 5.11. Актуализация на системата за управление на околната среда
Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на
околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след
издаването на ново такова.
-

Условие № 6. Тълкуване
Условие 6.1. Условията в настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за
изпълнение се изпълняват от датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията по Условие 2, попадаща
в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.
Условие 6.2. Годишната стойност на нормата за ефективност се изчислява като количеството консумирани
вода и енергия, за календарната година се разделя на количеството депонирани отпадъци за същата
календарна година.
Условие 6.3. Нормата за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия, е спазена в случай, че
така изчислената стойност е по-малка или равна на количеството, определено в настоящото разрешително.
Условие 6.4. Годишното количество образуван отпадък за инсталацията по Условие 2., се определя като
сума от количествата генериран отпадък за 12 месеца.
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Условие 6.5. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така
изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в
настоящото разрешително.
Условие 6.6. Мониторинг на инфилтратните отпадъчни води и подземните води да се извършва в
съответствие с изискванията на Наредба №6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
и Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите.
Условие 6.7. “Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите,
когато операторът/притежателят на настоящото комплексно разрешително възнамерява да прекрати
работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо
възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от
тях включва демонтиране на оборудването и свързаните с неговата работа технологични линии.
Условие 6.8. “Временно прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са
случаите, когато операторът/притежателят на настоящото комплексно разрешително възнамерява да
преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях за определен период от време.
Условие 6.9. “Въвеждане в експлоатация”: Датата на пускане в експлоатация е датата, от която
инсталацията/съоръжението/производствената единица започне да консумира вода, енергия и/или
суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната
среда.
Условие 6.10. “Препоръчителен (референтен, сравнителен) метод за анализ” е посоченият в комплексното
разрешително метод за изпитване. Допуска се използването на други европейски, международни,
национални или валидирани вътрешно-ведомствени методи за изпитване с доказана съпоставимост на
граница на откриване, граница на определяне, селективност и чувствителност с посочения в комплексното
разрешително референтен метод.
Условие 6.11. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение
отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при
спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54 от 13 Декември 2010 г. за дейността на националната
система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг
и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с
“Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено
предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.
Условие 6.12. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за депонирането на един тон
отпадък се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното
количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител
следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.
Условие 6.13. “Горен изолиращ екран” е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря
на изискванията на Раздел 4 към Приложение № 2 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Условие № 7. Уведомяване
Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител,
кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в
случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са
нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане
на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и
размера на замърсяването.
Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да информира МОСВ и РИОСВ за всяка
планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 2.
Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС
информацията по изпълнението на Условие 7.1. и Условие 7.2.

Комплексно разрешително на ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград за „Депа за неопасни производствени
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Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при
аварийни или други замърсявания.
Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния
компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки
предприетите от него мерки.
Условие 7.6. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния
компетентен орган за причинените екологични щети.
Условие 7.7. Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява МОСВ и РИОСВ за началото и
очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройството на
територията (ЗУТ) за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.
Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да
представи в МОСВ и РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.
Условие № 8. Използване на ресурси
Условие 8.1. Използване на вода
Условие 8.1.1 Използването на свежа вода за оросяване на „Депа за неопасни производствени отпадъци
„Галдушки ливади” и „Горен бюк“ да става единствено при наличие на актуален договор с “В и К”
оператор и/или при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за
водите и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.
Условие 8.1.2. Количеството използвана свежа вода за оросяване на тялото на „Депа за неопасни
производствени отпадъци „Галдушки ливади“ и „Грен бюк“ да не се превишава количеството, посочено в
Таблица 8.1.2.
Таблица 8.1.2.
Годишна норма за ефективност при
Инсталация
употребата на свежа вода
[m3/t депонирани отпадъци]
„Депа за неопасни производствени отпадъци
6.4
„Галдушки ливади” и „Горен бюк“
Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и
поддръжка на оросителната система основен консуматор на вода за производствени нужди в инсталацията
по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.
Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на
проверки на техническото състояние на оросителната система , установяване на течове и предприемане на
действия за тяхното отстраняване.
Условие 8.1.5. Измерване и документиране
Условие 8.1.5.1. Притежателя на настоящото разрешително да изготви методика за изчисляване на
консумацията на свежа вода, необходима за оросяване на „Депа за неопасни производствени отпадъци
„Галдушки ливади” и „Горен бюк“.
Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване и
документиране на изразходваните количества на свежа вода, необходима за оросяване на „Депа за
неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“. Документираната информация да
включва:
- Годишна консумация на свежа вода за един тон депонирани отпадъци от инсталацията по
Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;
- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на свежа вода за инсталацията по
Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.
Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на
съответствието на изразходваните количества свежа вода необходима за необходима за оросяване на „Депа
за неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“ с нормата по Условие 8.1.2.
Комплексно разрешително на ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград за „Депа за неопасни производствени
отпадъци “Галдушки ливади” и “Горен бюк”, № 281-Н1/2013г.
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Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи
действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.
Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението
на инструкцията за проверките на техническото състояние на оросителната система, установяване на
течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват.
Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3 да се документират,
съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.
Условие 8.1.6. Докладване
Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС
изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на свежа вода за оросяване на „Депа
за неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“ за инсталацията по Условие 2,
която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.
Условие 8.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС
резултати от оценката за съответствие по Условие 8.1.5.3. Информацията задължително да съдържа
информация за броя и причините за документираните несъответствия и предприетите/планирани
коригиращи действия за отстраняването им.
Условие 8.2. Използване на енергия
Условие 8.2.1. Консумираната електроeнергия от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на
Приложение 4 на ЗООС, да не превишава стойността, посоченa в Таблица 8.2.1:
Таблица 8.2.1
Годишна норма за ефективност при
употребата
Инсталация
на електроенергия,
[MWh/t депонирани отпадъци]
„Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки
0,004
ливади“ и „Горен бюк“
Условие 8.2.1.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за
експлоатация и поддръжка на помпите за оросяване, основни консуматори на електроенергия в
инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.
Условие 8.2.2. Измерване и документиране
Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща
измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:
- годишна консумация за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС
- стойността на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за инсталацията по
Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС.
Изразходваното количество електроенергия да се отчита по електромер, чието местоположение е
отбелязано на Приложение № 28 „Ген план с нанесено местоположение на измервателни устройства на
електроенергия“, към Заявлението.
Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка
на съответствието на изразходваните количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1, в
това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за
отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.
Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от
изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на помпите за оросяване, основни
консуматори на електроенергия в инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на
ЗООС.
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Условие 8.2.3. Докладване
Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:
- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за
инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната
година;
- резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.2.2.2, причините за документираните
несъответствия и предприетите коригиращи действия.
Условие № 9. Емисии в атмосферата
Условие 9.1. Неорганизирани емисии
Условие 9.1.1. Оросителните инсталации, включващи: 61 броя дъждовални апарата за депо “Галдушки
ливади” и 39 броя дъждовални апарата за депо “Горен бюк”, да бъдат въведени в експлоатация към датата
на въвеждане в експлоатация на всяко от депата на инсталацията по Условие 2.
Условие 9.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за
ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, като спазва най-малко следното:
Условие 9.1.2.1. При товарене и разтоварване за местата, където това се извършва, да се спазват следните
изисквания:
- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи разпрашаване - високи
скорости и посока на вятъра;
- увеличаване съдържанието на влага на депонираните отпадъци, доколкото това не пречи на
последващата им обработка;
- удължен престой на транспортните средства на мястото след приключване на товаренето и
разтоварването;
- местата за товарене и разтоварване да се навлажняват, доколкото това не пречи на
последващата обработка.
Условие 9.1.2.2. При транспортиране да се използват транспортни средства с покриващи се кошове или
платнища.
Условие 9.1.2.3. При депониране на отпадъците да се спазват следните изисквания:
- обработка на депонираните отпадъци и местата за разтоварване чрез навлажняване;
- периодично механично обработване на повърхността на депата чрез отъпкване;
- покриване на повърхността, чрез временно полагане на геотекстил върху засушените
повърхности на депата;
- затревяване на повърхността, чрез полагане на горен изолиращ екран и рекултивиращ пласт
по готовите оформени откоси и повърхности;
- извършване на биологична рекултивация на въздушните откоси на дигите.
Условие 9.1.2.4. Да се овлажняват/оросяват всички участъци от площадката на депата (депо “Горен бюк” и
депо “Галдушки ливади”), площадките за предварително съхранение и вътрешните пътища, които са
източници на неорганизирани емисии на прах.
Условие 9.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за определяне
на обстоятелствата, при които се налага овлажняване/оросяване на участъци от площадката на депото.
Инструкцията да включва, отговорни лица и необходима техника за извършване на
овлажняването/оросяването, действия при начало и край на оросяването и уведомяване на РИОСВ.
Условие 9.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да 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.
Условие 9.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на
периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните
емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 9.2. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух
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Условие 9.2.1. Емисиите от площадката да не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни
вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.
Условие 9.3. Условия за собствен мониторинг
Условие 9.3.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха
Условие 9.3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, съгласно изискванията на
Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на
замърсителите (EРИПЗ).
Условие 9.4. Документиране и докладване
Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката
информация за всички вредни вещества и техните количества, свързани с прилагането на Регламент №
166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите
(EРИПЗ).
Условие 9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението
на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии, генерирани от дейностите на
площадката.
Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагането на
инструкцията за определяне на обстоятелствата, при които се налага овлажняване/оросяване на участъци
от площадката на депото.
Условие 9.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС
информация по Условия 9.4.1, Условие 9.4.2 и Условие 9.4.3 и в съответствие с изискванията на
Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).
Условие 9.4.5. Всяка информация, чието документиране се изисква с Условия 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 и 9.4.4. да
се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентните органи.
Условие № 10. Емисии на отпадъчни води
Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територията на депата, да се извършва при спазване на
условията в комплексното разрешително и на КР № 41-Н1/2012г. на „ТЕЦ МАРИЦА” АД,
гр. Димитровград.
Условие 10.1. Производствени отпадъчни води
Условие 10.1.1. Работа на съоръженията
Условие 10.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа аварийните задвижки на
дренажните системи на „Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“ в
затворено състояние и пломбирани. Нарушението на пломбите да става единствено при аварийни ситуации
след уведомяване на РИОСВ и БД по реда на чл.126 от Закона за водите.
Условие 10.1.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична
проверка и поддръжка на тръбната преносна мрежа, помпите и съоръженията от оборотната система,
включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.
Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения
Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да използва избистрените води от цикъла на
транспортиране на отпадъци до площадките за предварително съхранение и дренажни води от площадките
за предварително съхранение и от телата на „Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки
ливади” и „Горен бюк“ (от Дренажна система) в затворен оборотен цикъл. При излишък на дренажни води
същите да се заустват в р. Марица, съгласно условие 10.1.2.2.1 на КР № 41-Н1/2012 г. на „ТЕЦ МАРИЦА”
АД, гр. Димитровград.
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Условие 10.1.3. Собствен мониторинг
Условие 10.1.3.1. По време на експлоатацията на „Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки
ливади” и „Горен бюк“ и след закриване на депата за неопасни производствени отпадъци, за срок по
преценка на РИОСВ, но не по-кратък от 30 /тридесет/ години след извършване рекултивацията на депата
или отделни участъци от тях, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на
заустваните в р. Марица дренажни води при спазване на условие 10.1.4.1.1. на КР № 41-Н1/2012 г. на ТЕЦ
“МАРИЦА” АД, гр. Димитровград.
Условие 10.1.3.2. По време на експлоатацията на депата и след тяхното закриване, за срок по преценка на
РИОСВ, но не по-кратък от 30 (тридесет) години след извършване рекултивацията на депата или отделни
участъци от тях, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метереологичните
данни на депото, съгласно Таблица 10.1.3.2.
Таблица 10.1.3.2.
№

Показатели

1

Количество валежи

2

Температура (минимална,
максимална, в 14 ч. CET)
Посока и сила на вятъра

По време на експлоатация на
депото

След закриване на депото

ежедневно

ежедневно, добавено към
месечните стойности

ежедневно

средномесечно

не се изисква
ежедневно, добавено към
4 Изпарения
ежедневно
месечните стойности
5 Атмосферна влага (в 14 ч. CET)
ежедневно
средномесечно
Забележка: Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция.
3

ежедневно

Условие 10.2. Документиране и докладване
Условие 10.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на
инструкцията по Условие 10.1.1.2. за всяка календарна година и да докладва като част от съответния
ГДОС за:
- Брой на извършените проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.
Условие 10.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от
анализите на обема и състава на дренажните води от „Депа за неопасни производствени отпадъци
„Галдушки ливади” и „Горен бюк“, съгласно изискванията на условие 10.1.4.3. и условие 10.5. от КР № 41Н1/2012 г. на „ТЕЦ МАРИЦА” АД, гр. Димитровград.
Условие № 11. Управление на отпадъците
Условие 11.1. Образуване на отпадъци
Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на инсталацията по Условие 2., да не
се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1,
Таблица 11.2, Таблица 11.3. и Таблица 11.4.
Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани по време на строителните работи
ОползотворяКоличество Предварително
ване, в т.ч.
Отпадък
Код
[t/y]
съхраняване
рециклиране на
отпадъци
Смеси от метали
17 04 07
15
Не
Предаване на

Обезвреждане
Не
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Кабели, различни от
упоменатите в 17 04
10

17 04 11

0,3

Не

Излезли от употреба
гуми

16 01 03

0,6

Не

фирми –
Условие 11.5.1.
Предаване на
фирми –
Условие 11.5.1.
Предаване на
фирми –
Условие 11.5.1.

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани по време на строителните работи
ОползотворяКоличество Предварително
ване, в т.ч.
Отпадък
Код
[t/y]
съхраняване
рециклиране на
отпадъци
Оловни
Предаване на
акумулаторни
16 06 01*
0,18
Не
фирми –
батерии
Условие 11.5.1.

Не
Не

Обезвреждане
Не

Таблица 11.3. Производствени отпадъци, образувани по време на експлоатацията на „Депа за
неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“
ОползотворяКоличество Предварително
ване, в т.ч.
ОбезврежОтпадък
Код
[t/y]
съхраняване
рециклиране на
дане
отпадъци
Предаване на
Излезли от употреба
16 01 03
0,8
Не
фирми –
Не
гуми
Условие 11.5.1.
Таблица 11.4. Опасни отпадъци, образувани по време на експлоатацията на „Депа за неопасни
производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“
ОползотворяКоличество Предварително
ване, в т.ч.
ОбезврежОтпадък
Код
[t/y]
съхраняване
рециклиране на
дане
отпадъци
Оловни
Предаване на
акумулаторни
16 06 01*
0,25
Не
фирми –
Не
батерии
Условие 11.5.1.
Условие 11.2. Приемане на отпадъците
Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на
площадката следните отпадъци с код и наименование:
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в
10 01 04*), в количество до 19 200 t/y;
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, в количество до 110 000 t/y;
- 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на
отпадъчни газове, в количество до 123 375 t/y,
образувани при експлоатацията на ТЕЦ “МАРИЦА 3”АД, гр. Димитровград, с цел съхраняване и
последващо депониране.
Условие 11.2.2. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.1, притежателят на настоящoто
разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с
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Част І, Раздел 1, т.1.1 на Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци, в това число:
- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за
приемане, установени в Глава 2, Раздел ІІІ на Наредба № 6/27.08.2013г и Част I на Приложение
1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото;
- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, както и ключовите параметри,
които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;
- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането.
Условие 11.2.3. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1 притежателят на настоящото
разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:
- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед
установяване, че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и
изпитването за установяване на съответствието;
- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието
с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на
Условие 11.8.1;
- изчисляване и регистрация на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри;
- незабавно уведомяване на РИОСВ – за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите
не могат да бъдат приети на депото.
Условие 11.2.4. Притежателят на настоящoто разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие
11.2.1, само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци,
посочени в Глава 2, Раздел ІІІ от Наредба № 6/27.08.2013г. и Част І, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата
наредба.
Условие 11.2.5. Притежателят на настоящoто разрешително да прилага инструкция за периодична оценка
на съответствието на постъпващите отпадъци с условията в разрешителното, на причините за установените
несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци
Условие 11.3.1. Притежателя на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката
отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.
Условие 11.3.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира отпадъците в
съответствие с нормативната уредба по околна среда.
Условие 11.3.3. При събирането на отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да подлага
отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или
привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за
това.
Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците
Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране
всички отпадъци по условие 11.1. извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи
документ по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.
Условие 11.4.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да транспортира отпадъци
образувани от дейността на ТЕЦ „МАРИЦА 3“ АД с код и наименование:
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в
10 01 04*), чрез използване на хидротранспорт;
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, чрез използване на хидротранспорт;
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10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на
отпадъчни газове,
с хидротранспорт до Площадка за предварително съхраняване на отпадъци – Секция №2 от „Галдушки
ливади“ и Площадка за предварително съхраняване на отпадъци – Секция №1 от „Горен бюк“, съгласно
Условие 11.6.3.2.
Условие 11.4.1.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да транспортира отпадъци с
код и наименование:
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в
10 01 04*);
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища;
- 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на
отпадъчни газове,
от Площадка за предварително съхраняване на отпадъци – Секция №2 от „Галдушки ливади“ и Площадка
за предварително съхраняване на отпадъци – Секция №1 от „Горен бюк“ до „Депа за неопасни
производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“, съгласно Условие 11.6.2.,с автотранспорт,
при спазване на приложимите от гледна точка на технологията за транспортиране разпоредби на Наредбата
за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №
53/19.03.1999г.
Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”,
съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите
по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци
за оползотворяване/обезвреждане.
Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на
контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:
1. За производствени отпадъци:
- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри;
- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №
53/19.03.1999г.
Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка
на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за
установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци
Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците
съгласно таблиците по условие 11.1 от настоящото комплексно разрешително, генерирани от дейността на
предприятието, за oползотворяване, в т.ч. рециклиране извън територията на площадката, единствено на
лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или 78 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на
такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.
Условие 11.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от
дейността на предприятието при експлоатацията на инсталацията по Условие 2. приоритетно за
оползотворяване пред обезвреждане.
Условие 11.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на
съответствието на oползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци с определените в условията на
настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и
предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците
-
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Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците
съгласно таблиците по условие 11.1 от настоящото комплексно разрешително, генерирани от дейността на
предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи
разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на
писмен договор, за конкретния вид отпадък.
Условие 11.6.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по
обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на „Депа за неопасни производствени
отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“ на следните отпадъци с код и наименование:
10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли,
упомената в 10 01 04*), в количество до 19 200 t/y;
10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, в количество до 110 000 t/y;
10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при
десулфуризация на отпадъчни газове, в количество до 123 375 t/y,
посочени в условие 11.2.1.
Условие 11.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на „Депа за неопасни
производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“, съобразно установените правила и
експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от
проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.
Условие 11.6.3.1. В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително
притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на „Депа за неопасни производствени отпадъци
„Галдушки ливади” и „Горен бюк“, съобразно условията в настоящето разрешително и изискванията на
Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за
експлоатация да се представи в РИОСВ.
Условие 11.6.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операции по
обезвреждане, обозначени с код D 13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите
с кодове D 1 - D 12 (предварително третиране на отпадъците,чрез осушаване) и D15 (съхраняване на
отпадъците по условие 11.2.1. до извършване на операция по обезвреждане, посочена в условие 11.6.2.) на
Площадка за предварително съхраняване на отпадъци – Секция №2 от „Галдушки ливади“ и Площадка за
предварително съхраняване на отпадъци – Секция №1 от „Горен бюк“, обозначени на Приложение № 22
„Генплан на депа за неопасни производствени отпадъци и площадки за предварително съхранение „Горен
б‘к“ и „Галдушки ливади“ от заявлението. Площадката да отговаря на изискванията на наредбата по чл. 43,
ал. 1 от ЗУО, в т.ч.:
- да имат ясни надписи за предназначението им и вида на отпадъците, които се третират в тях;
- да бъдат изолирани с изолационни екрани от глина (от минимум 0,5 метра) и добре работеща
дренажна система;
- при образуване на сухи участъци на площадките, за елиминиране на суспендирането на
финодисперсните фракции от пепелината, същите да се покриват с порьозен нетъкан текстил или да се
прилага запечатване с лепилни агенти, или да се изгради оросителна инсталация.
Условие 11.6.3.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява отпадъците по
Условие 11.6.3.2. за срок не по-дълъг от една година.
Условие 11.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на
съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително
изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи
действия.
Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците
Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на
количествата депонирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:
- Годишно количество депонирани отпадъци в инсталацията, която попада в обхвата на
Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.
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Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или
изчисление на депонираните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.
Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка
на съответствието на количествата депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините
за несъответствията и предприемане на коригиращи действия
Условие 11.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на
тялото на „Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк“, (топография на
депото) съгласно Таблица 11.7.4:
Таблица 11.7.4
№ по
По време на експлоатация
Показатели
След закриване на депото
ред
на депото
Структура и състав на
1
Ежегодно
отпадъчното тяло (*)
Поведение (слягания) на
Ежегодно, с установяване на
2
повърхността на тялото на
Ежегодно
настъпилите изменения
депото
Ежегодно, с установяване на
3
Стабилитет на дигите
Ежегодно
настъпилите изменения
Забележка: (*) - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на
отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.
Условие 11.8. Анализи на отпадъците
Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително най–малко веднъж годишно да извършва
изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното
охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на
отпадъците, които се депонират в инсталацията по условие 2, в съответствие с изискванията на част I,
раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане
и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци.
Условие 11.8.2. Вземането на проби и изпитването на отпадъците по условие 11.8.1 да се извършват в
съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба №6/27.08.2013г., Заповед
№988/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране
на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на
отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци и
Заповед № РД-989/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на
монолитни отпадъци на съответните класове депа за отпадъци.
Условие 11.8.3. Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.
Условие 11.8.4. Анализите на отпадъци по условие 11.8.1 и условие 11.8.2. да бъдат извършвани от
акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3, ал. 7 от ЗУО.
Условие 11.9. Документиране и докладване
Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по
управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри.
Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по
Условие 11.8.1 и Условие 11.8.2, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да
се предоставят при поискване от компетентните органи.
Условие
11.9.2.
Притежателят
на
настоящото
разрешително да
документира
всички
измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от
ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.
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Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на
съответствието съгласно Условие 11.2.5., Условие 11.4.3., Условие 11.5.3., Условие 11.6.4. и Условие
11.7.3., установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се
съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.
Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:
- Брой и обект на проверките;
- Установени несъответствия;
- Причини;
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети.
Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и да представя като част от
ГДОС:
- Данни от мониторинга на състоянието на тялото на „Депа за неопасни производствени отпадъци
„Галдушки ливади” и „Горен бюк“,определен в Условие 11.7.4.
Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата
отпадъци, приети съхранени и депонирани на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС.
Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на
съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в
условията на разрешителното.
Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието
документиране се изисква с горните условия (условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не пократък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията
да се предоставя при поискване от компетентните органи.
Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да направи проучване на възможността за
оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в
работата на инсталациите.
Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата
на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества,
посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за
изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци,
в определените в цитирания регламент случаи.
Условие № 12. Шум
Условие 12.1. Емисии
Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин,
недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на
шума, както следва:
По границите на производствената площадка:
- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);
В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани
територии и извън тях):
- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).
Условие 12.2. Контрол и измерване
Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в
рамките две последователни календарни години наблюдение на:
- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
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- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.
Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на
показателите по Условие 12.2.1.
Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на
съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка
и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите
несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване
изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система
за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и
предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11
Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в
околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.
Условие 12.3. Документиране и докладване
Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и
представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените
показатели.
Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и
представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на
установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с
разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи
действия.
Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:
оплаквания от живущи около площадката;
резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с
изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система
за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен
мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.;
установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива,
причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.
Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
Условие №13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване
Условие 13.1.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране,
реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни
вещества в подземните води.
Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична
проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на
причините и отстраняване на течовете.
Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно
количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта
места.
Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на
разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на
образуваните отпадъци.
Условие 13.1.5. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно
оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.
Условие 13.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична
проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на
причините и отстраняване на течовете.
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Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата
Условие 13.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по
показателите, посочени в Таблица 13.2.1. на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се
извършват от акредитирани лаборатории.
Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви
Пунктове за мониторинг:
- Пп1, с координати СШ – 420 03’ 20.1” и ИД – 250 37’ 57.97”;
- Пп2, с координати СШ – 420 03’ 18.24” и ИД – 250 38’ 49.31”;
- Пп3, с координати СШ – 420 03’ 50.75” и ИД – 250 39’ 09.63”,
обозначени на Приложение „Ген план с нанесени пунктове за мониторинг на повърхностни и подземни
води” към заявлението.
Показател
Честота
Препоръчителен метод за анализ
Нефтопродукти
Веднъж на три години
БДС EN ISO 16703
Арсен*
Веднъж на три години
ISO 20280
Хром*
Веднъж на три години
ISO 11047Кадмий*
Веднъж на три години
ISO 11047
Цинк*
Веднъж на три години
ISO 11047
Мед*
Веднъж на три години
ISO 11047
Олово*
Веднъж на три години
ISO 11047
Никел*
Веднъж на три години
ISO 11047
ПАХ
Веднъж на три години
ПХБ
Веднъж на три години
Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка
на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.2.1. и базовото състояние на
почвите, установяване на причините в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на
коригиращи действия.
Условие 13.3. Условия за мониторинг на подземните води
Условие 13.3.1. По време на експлоатацията на „Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки
ливади” и „Горен бюк“ и след тяхното закриване, за срок по преценка на РИОСВ, но не по-кратък от 30
/тридесет/ години след извършване рекултивацията на депата или отделни участъци от тях, притежателят
на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите,
посочени в Таблица 13.3.1 на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от
акредитирани лаборатории.
Таблица 13.3.1. Мониторинг на подземни води
Точки на пробовземане: 6 бр.пиезометри: по 1 над тялото на депото и два под депото по посока на
движението на подземните води
№
Наименование на точката
Северна географска
Източна географска
ширина
дължина
1
Пиезометър 2.1 –Г.Б.
420 03’ 11.4”
250 38’ 18.1”
2
Пиезометър 6.1 –Г.Б.
420 03’ 22.5”
250 38’ 42.4”
3
Пиезометър 6.1 –Г.Л
420 03’ 10.4”
250 38’ 04.9”
0
4
Пиезометър 14 – Г.Л
42 02’.971”
250 38’ .818”
0
5
Пиезометър 4.1.-Г.Б.
42 03’.34”
250 38’ 11.2”
6
Пиезометър 21-Г.Л.
420 03’ 01.9”
250 39’ 30.6”
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обозначени на плана на площадката в приложение “Ген план с нанесени пунктове за мониторинг на
повърхностни и подземни води” към заявлението.
Показател
Водно ниво

Честота по време
Честота след
на експлоатация
закриване на
на депото
депото
Веднъж на шест месеца

Активна реакция

Веднъж на шест месеца

Електропроводимост
Обща твърдост

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Перманганатна окислямост

Веднъж на шест месеца

Амониев йон
Сулфати
Флуориди
Натрий
Калций
Желязо

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Кадмий

Веднъж на шест месеца

Никел

Веднъж на шест месеца

Олово

Веднъж на шест месеца

Хром

Веднъж на шест месеца

Манган

Веднъж на шест месеца

Арсен

Веднъж на шест месеца

Нефтопродукти

Веднъж на шест месеца

Препоръчителен метод за
анализ
ISO 10523-2008; БДС
17.1.4.27-80
БДС EN 27888-2002
БДС ISO 6059-2002
БДС EN ISO 8467:2001; BDS
17.1.4.16-79
БДС ISO 7890-3
БДС ISO 6059-2002
ISO 6332-2002
ISO 8288; БДС EN ISO 172942-2005
ISO 8288; БДС EN ISO 172942-2005
БДС EN 1233-2003; БДС EN
ISO 17294-2-2005
БДС EN ISO 17294-2-2005
БДС EN ISO 11969-2002; БДС
EN ISO 17294-2-2005
БДС EN ISO 9377-2-2004

Условие 13.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка
на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за
стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.3.2., установяване на причините за
несъответствие и предприемане на коригиращи действия.
Таблица 13.3.2.
Стандарт за качество на
Показател
Мерна единица
подземните води
Активна реакция
рH единици
 6,5 и  9,5
Електропроводимост
µS cm-1
2000
Обща твърдост
mg-еqv/l
12
Перманганатна окислямост
mg О2/l
5
Амониев йон
mg/l
0.5
Сулфати
mg/l
250
Флуориди
mg/l
1.5
Натрий
mg/l
200
Калций
mg/l
150
Желязо
200
g/l
Кадмий
5.0
g/l
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Никел
Олово
Хром
Манган
Арсен
Нефтопродукти

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
µg/l

20
10
50
50
10
50

Условие 13.4. Документиране и докладване
Условие 13.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката
резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.2. и Условие 13.1.4. и да ги предоставят
при поискване от компетентните органи.
Условие 13.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката
резултатите от собствения мониторинг на почви по Условие 13.2.1. и подземни води по Условие 13.3.1. и
да ги предоставят при поискване от компетентните органи.
Условие 13.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от периодичната
оценка на:
- съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние;
- причините за регистрираните несъответствия;
- предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия.
Условие 13.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да води дневник с данни за датата и часа на
установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите,
наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент,
последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.
Условие 13.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения
мониторинг на подземните води и почви като част от ГДОС.
Условие 13.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от
периодична оценка на съответствието на концентрациите на наблюдаваните вещества в подземните води с
разрешените такива, установените причини за несъответствие и предприети коригиращи действия.
Условие 13.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за
състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените
в Таблица 13.2.2. показатели като част от ГДОС.
Условие 13.4.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от
периодичната оценка на съответствието на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние,
причини за регистрираните несъответствия и предприетите коригиращи действия/ предвидените
коригиращи действия.
Условие 13.4.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнението на
всички инструкции като част от ГДОС.
Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии
Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да спазва вътрешен авариен план, утвърден от
ръководителя на предприятието, включващ най-малко следните елементи:
 действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;
 действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;
 действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;
 действия за предотвратяване/ ограничаване на въздействието върху здравето и живота на
персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за
управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и
отклоняването на производствените/ повърхностите води към авариен обем в условията на
аварията;
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действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”,
“Пожарна и аварийна безопасност”);
 помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;
 действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности,
предизвикани от аварията;
 поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;
 актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството
на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.
Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на
възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали
производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода,
вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане
операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на
територията на площадката и последващото им третиране.
Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала
аварийна ситуация, описваща:
 причините за аварията;
 време и място на възникване;
 последствия върху здравето на населението и околната среда;
 предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.
Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.
Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване
или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни
ситуации.
Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води
документация за следните случаи:
 измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;
 не планирана емисия;
 смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е
възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
 инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил
въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.
Условие 14.6. Преди започване на дейността и/ или въвеждане в експлоатация на съоръжения и
инсталации, операторът да изготви 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. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване.
Условие 14.7. Въз основа на оценката по Условие 14.6., притежателят на настоящото разрешително да
планира и остойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за
причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
Условие 14.8. По време на експлоатацията на съоръжения и инсталации, в случаи на непосредствена
заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, притежателят на настоящото разрешително
незабавно да предприеме действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
Условие 14.9. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира оценката и мерките, в резултат
от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.
Условие 14.10. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа информация за случаите на
непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната
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уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като предоставя на
компетентните органи информацията, включително собствената оценка, при поискване.
Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)
Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане
(влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., съдържащи необходимите
мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.
Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на
действията по Условие 15.1., включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на
инсталацията по Условие 2. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване
от контролния орган.
Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални
режими на инсталацията по Условие 2., който да включва като минимум вида, количествата и
продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.
Условие 15.4. Резултати от мониторинга по Условие 15.3 да се представят като част от ГДОС.
Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях
Условие 16.1. В случай, че притежателят на настоящото разрешително вземе решение за прекратяване на
дейността на инсталацията, посочена в разрешителното или на части от нея, да бъдат уведомени РИОСВ и
ИАОС..
Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяването на дейността на инсталациите или части от тях,
притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на
дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:
- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда
вещества/материали;
- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и
съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното
законодателство;
- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови
помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и
басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.
Условие 16.2.1. Планът за закриване на депото по Условие 16.2. да бъде съобразен с изискванията на
Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Планът по закриване на депото
да включва дейности по:
- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната
среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на
техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и
работниците, ангажирани с демонтажа;
- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на
горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените
противоерозионни и противосвлачищни мероприятия.
- поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката, в т.ч. контрол и наблюдение на
параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото,
съгласно Условие 10.1.3.1., Условие 10.1.3.2, Таблица 11.7.4. към Условие 11.7.4., Условие
13.2.1, Условие 13.3.1. от настоящото комплексно разрешително.
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Условие 16.2.2. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части
от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите
действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана.
Условие 16.3. В срок до един месец преди временното прекратяване на дейността на инсталациите
(технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за
временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:
 почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали,
контролирани от националното законодателство;
 почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на
отпадъци, обваловки и басейни;
 инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
 окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.
Условие 16.4. Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията
на инсталацията по Условие 2.
Условие 16.5. Плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се съхраняват на площадката и да се
представят при поискване от компетентния орган. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2.
и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС.
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Приложение № 1
Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на ТЕЦ „МАРИЦА 3“ АД,
гр. Димитровград, за „Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади“ и „Горен бюк“;
II. Таблици към Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на ТЕЦ „МАРИЦА 3“
АД, гр. Димитровград, за „Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади“ и „Горен
бюк“; (Приложение III).
III. Приложения към Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на ТЕЦ „МАРИЦА 3“
АД, гр. Димитровград, за „Депа за неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади“ и „Горен
бюк“; (Приложение IV):
I.
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8.
9.
9.1.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

17.6.
18.
19.
20.
21.

Копие на акт за собственост;
Справка от Търговски регистър;
Решение по Фирмено дело №174 от 04.02.2004 г.;
Булстат;
Скици на поземлените имоти;
Копие на Решение по оценка на въздействието върху околната среда № ХА-02-01/2012 г. с
решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники;
План за собствен мониторинг;
Авариен план на „ТЕЦ Марица 3” АД за защита при бедствия,
Копия на разрешителни за водоползване;
Копие от изменение на разрешително за водоползване на повърхностни води;
Писмо за продължаване срока на действие на разрешителното за водоползване за подземни
води;
Договор с РЛ на ИАОС – Стара Загора за изпитване на производствени отпадъци;
Работни файлове от програмен продукт „Трафик оракъл”;
Сравнителен анализ на предлаганата технология с НДНТ за изграждане на депа за неопасни
производствени отпадъци, в съответствие с чл. 99 а от ЗООС;
Писмо на МОСВ с изх. № ОВОС-903 и 26-00-4155/05.01.2012 г.;
Информационни листове за безопасност;
Копия от утвърдени работни листа
Технологични инструкции
Инструкция за експлоатация на депа и площадки за временно съхранение „Горен бюк“ и
„Галдушки ливади“;
Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните
количества електроенергия;
Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните
количества води за производствени нужди на ТЕЦ „Марица 3“ АД, Димитровград;
Инструкция за измерване или изчисление на депонираните количества отпадъци в
съответствие с условията за наблюдение;
Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата депонирани отпадъци
с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на
коригиращи действия.
Инструкция за периодична оценка за загуби от течове в канализацията, дренажната система
за инфилтрат и тръбопроводите на площадката
Проекти за изграждане на пиезометри на “Галдушки ливади” и “Горен бюк”.
Протоколи от анализ на подземни през периода 2008-2011 г.
План за закриване и рекултивация на депата;
Топографска карта с нанесено местоположение на депата за неопасни производствени
отпадъци на „Марица 3” АД;
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22.
23.
24.
25.
25.1.
26.
27.
27.1.
28.
29.
30.
31.

Ген. план на депа за неопасни производствени отпадъци и площадки за временно
съхранение;
Ген. план с нанесени пунктове за мониторинг на повърхностни и подземни води;
Ген. план на площадката с местоположение на източници на неорганизирани емисии;
Ген. план на оросителна система на „Горен бюк“;
Ген. план на оросителна система на „Галдушки ливади“;
Технологична схема на ретензионните басейни
Ген. план дренажна система „Горен бюк“;
Ген. план дренажна система „Галдушки ливади“;
Ген. план с нанесено местоположение на измервателни устройства на електроенергия;
Схема на измервателни устройства на енергия;
Схема с разположение на измервателни устройства за води
Схема на водите на площадки за временно съхраняване и депа „Горен бюк“ и „Галдушки
ливади“
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