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ДОКЛАД
За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете
в Комплексно разрешително № 41-Н1/2012г., издадено на ТЕЦ“Марица 3”АД, гр. Димитровград
На основание Заповед №24/2014 г. на Директора на РИОСВ – Хасково и
в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на
инспекцията през 2014г., в периода от 31.03.2014 г. до 08.04.2014 г. е
извършена проверка на горивна инсталация инсталация над 50 MWth
намиращa се на работната площадка на ТЕЦ„Марица -3” АД, попадаща в
обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Дружеството е със седалище и адрес на
управление: гр. Димитровград, промишлена зона, ЕИК126526421,
представлявано от инж. Стоян Михалев Тюйлиев – Изпълнителен директор.
I. Цел на проверката
Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол
относно спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно
разрешително № 41-Н1/2012г., издадено на ТЕЦ„Марица -3” АД.
II. Проверени инсталации и дейности:
- горивна инсталация инсталация над 50 MWth, включваща:
- котел ОР 380в(1бр.) за производство на електроенергия - 370 MWth;
- котли ПКМ-12(3 бр.) за производство на пара за собствени нужди-24
MWth (3 бр. котли по 8 MWth)
- изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №
41-Н1/2012г.
III. Констатации от проверката:
При проверката беше проверено изпълнението на условията от усл. 11.
„Управление на отпадъците”, за които през 2013г. беше клонстатирано „не
изпълнение” :
Условие 11. Управление на отпадъците.
Условие 11. Управление на отпадъците. Съгласно приложение №5 към
§ 20 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на
отпадъци (ЗУО) са определени срокове за прекратяване на експлоатацията на
сгуроотвал „Галдушки ливади” и сгуроотвал „Горен бюк”. Преходният период
е определен с договор за присъединяване на Република България към
6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14
www.haskovo.riosv.com
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg

Директор: (+359 38) 66 46 08
Факс:
(+359 38) 60 16 11
Телефони: (+359 38) 60 16 15

Европейския съюз. Във връзка с това срокът за експлоатация на „Горен бюк” е
до 31.12.2011 г.(на сгуроотвала не се извършва депониране), а за „Галдушки
ливади” е до 31.03.2014 г. (на сгуроотвала се извършва депониране, като
транспортирането на отпадъка до там се извършва чрез хидротранспорт, без да
е завършена реконструкцията му). Към момента на проверката площадка за
временно съхраняване на неопасни отпадъци на секция 2 на „Галдушки
ливади” не е изградена. Операторът извършва дейности по реконструкция на
„Галдушки ливади” (закриване и рекултивация на сгуроотвала и последващо
изграждане на площадка за временно съхраняване). Извършено е отнемане на
депонирания материал и достигане на кота за изграждане на площадката за
временно съхраняване, изграден е пътя до тази площадка и се полага трошен
камък за настилка. Започнало е изграждане на оросителната инсталация.
Предстои доставката, разстилането и уплътняването на глина, довършване
полагането на настилка на пътя, изграждането на хидро-техническите
съоръжения и въвеждане на площадката за временно съхраняване на неопасни
отпадъци на секция 2 на „Галдушки ливади” в експлоатация. Съгласно
изготвения проект и представения график за реконструкция на сгуроотвал
„Галдушки ливади” и сгуроотвал „Горен бюк” подобни дейности ще се
извършат и на „Горен бюк”.
Условие 11.4.2.1. Условието не се изпълнява.
Не е изградена площадката за временно съхраняване на неопасни отпадъци на
секция 2 на „Галдушки ливади” (съгласно проекта за реконструкция). Чрез
хидравличен транспорт се транспортират за депониране отпадъците с код - 10
01 01 и код - 10 01 02 до секция № 1 на сгуроотвал „Галдушки ливади“, което
не е разрешена дейност след изпълнение на условие 3.6.(условието е изпълнено
в предходен период).
Условие 11.6.2.1. Условието не се изпълнява. Не е завършена
реконструкцията на сгуроотвал „Галдушки ливади“. Отпадъците с код - 10 01
01 и код - 10 01 02 се депонират, като се транспортират чрез хидро-транспорт
до депо, което не съответства на Наредба №8/ 24.08.2004г.
Условие 11.6.3. Условието не се изпълнява. След изпълнение на
условие 3.6.(условието е изпълнено в предходен период), Операторът
продължава да депонира отпадъци на съществуващия сгуроотвал „Галдушки
ливади“, преди да е извършена предвидената реконструкция за привеждането
му в съответствие с изискванията.
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:Няма издадени
предписания.
V. Съответствие, последващ контрол.За констатираните по време на
проверката на обекта неизпълнения на условия: 11.4.2.1.; 11.6.2.1.;11.6.3 е
стартирана процедура по съставяне на АУАН.
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