
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 15 

 
 

 

Утвърдил:  

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

 

Д О К Л А Д 

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

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

 
 

От 18.11.2013 г. до 25.11.2013 г., в изпълнение на Заповед № 50/2013 г. на Директора на 

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

сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012 г, издадено на Община Хасково със 

седалище и адрес на управление: гр. Хасково, пл. “Общински”, №1, БУЛСТАТ № 000903946, 

представлявано от Георги Иванов Иванов - Кмет на община Хасково. 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за 

спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за 

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

II. Проверени инсталации и дейности: 

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

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

Димитровград и Минерални бани, включващ: 

- Клетка 1 (в експлоатация); 

- Клетка 1 (нова); 

- Клетка 2 (нова); 

- Клетка 3 (нова) 

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

- Инсталация за предварително сепариране на отпадъци 

- Инсталация за компостиране 

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

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

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

Условие 4.1. Условието се изпълнява. 

Условие №5. Управление на околната среда. 

Условието се изпълнява. Издадена е Заповед, с която се актуализира списъка на 

отговорните лица за изпълнение на условията по КР, както и списък на персонала който ще 

изпълнява конкретни дейности. Определени са потребностите и е проведено обучение на 

персонала. Посочените в условието инструкции са изготвени и предвидените в тях дейности се 

изпълняват. 

Условие 8.1.1. Условието се изпълнява. Използването на вода за производствени и 

питейно битови нужди се извършва от тръбен кладенец на територията на гр.Хасково, за което 

има разрешително за водоползване от БД ИБР-Пловдив с №31590642/01.10.2012 г. 
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Условие 8.1.3. Условието е изпълнено. Инструкцията е изготвена и се прилага. 

Условие 8.1.5.1. Условието се изпълнява. Отчитането на общото количество използвана 

вода на площадката става по броя на водоноските, чрез които се зарежда общата цистерна с 

обем 50 м
3
. 

Условие 8.1.5.2. Условието се изпълнява. Операторът прилага необходимата инструкция, 

като се изчисляват ежемесечно изразходваните количества вода. Годишното количество 

изразходвана вода е отразено в ГДОС. 

Условие 8.1.5.3. Условието е изпълнено. Операторът прилага необходимата инструкция. 

Не са констатирани несъответствия. 

Условие 8.2.1.2. Условието се изпълнява. Инструкцията е изготвена и се прилага. 

Условие 8.2.2.1. Условието е изпълнено. Операторът прилага необходимата инструкция. 

Разхода на ел. енергия се измерва с електромер. Резултатите се документират в лист за отчитане 

общата месечна консумация и лист за изчисляване на месечна и годишна консумация на ел. 

енергия на тон депониран отпадък. 

Условие 8.2.2.2. Условието се изпълнява. Инструкцията е изготвена и се прилага. 

Отразява се в лист за отклонения. 

Условие 8.2.2.3. Условието се изпълнява. Резултатите се документират. 

Условие 9.2.1. Условието се изпълнява. Изгражда се системa за отвеждане на 

образуваните газове от тялото на депото. 

Условие 9.2.1.1 Условието се изпълнява. Успоредно с депонирането на отпадъците се 

изграждат вертикалните газови кладенци на работната площадка на депото. 

Условие 9.2.3 Условието се изпълнява. Извършват се периодични проверки през всички 

месеци, резултатите от проверките за всеки месец се обобщават в месечен констативен 

протокол. Извършват се СПИ, измерва се дебита и състава на биогаза от всеки газов кладенец - 

всеки месец, съгл. изискванията на Условие 9.6.1.1. 

Условие 9.3.2. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция за оценка 

на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на 

причините и предприемане на мерки за ограничаването им. 

Условие 9.3.3 Условието се изпълнява. Извършват се проверки всеки месец. Резултатите 

се документират. 

Условие 9.3.4 Условието се изпълнява. Инфилтратът от депото се събира в резервоар и с 

водонапорна помпа се използва за оросяване на участъци от депото, източници на 

неорганизирани емисии на прах. 

Условие 9.4.1 Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция. 

Условие 9.4.3. Условието се изпълнява. В разработената инструкция са посочени мерките 

за ограничаване на неприятните миризми и действия, които трябва да се предприемат при 

появата им. 

Условие 9.5.1 Условието се изпълнява. Не са регистрирани случаи на замърсяване на 

атмосферния въздух. 

Условие 9.6.1.1 Условието се изпълнява. От месец януари до месец октомври 2013 г. са 

извършени СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите 

на газовите кладенци. През 2013 г. за извършване на СПИ е сключен договор с „Пехливанов 

инженеринг”ООД, гр. София. 

Условие 9.6.1.3 Условието се изпълнява. СПИ се извършват от акредитирана лаборатория. 

Условие 9.6.1.4 Условието се изпълнява. Операторът определя годишните количества на 

замърсителите в атмосферния въздух и докладва съгласно изискванията на Регламент 166/2006 

г. 

Условие 9.7.1 Условието се изпълнява. Резултатите от мониторинга на всеки газов 

кладенец се документират и съхраняват. 

Условие 9.7.2. Условието се изпълнява. Информацията за всички вещества, свързани с 

прилагането на Европейския регистър се документират и съхраняват. 

Условие 9.7.4. Условието се изпълнява. Не са постъпвали оплаквания за миризми. 
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Условие 9.7.5. Условието се изпълнява. Резултатите от извършените проверки през всеки 

месец се обобщават и се съставя месечен констативен протокол. 

Условие 10.1.1.2. Условието се изпълнява. Изготвена е документацията за 

пречиствателните съоръжения, съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, 

честота на мониторинг, необходими резервни части за работа. 

Условие 10.1.1.3. Условието е неприложимо. Строителните дейности по изпълнение на 

проекта не са започнали. Пречиствателните съоръжения не са построени. 

Условие 10.1.2.1. Условието се изпълнява. Водите се връщат върху тялото на депото за 

оросяване чрез помпена станция на автоматичен режим. 

Условие 10.1.2.2. Условието се изпълнява. Попълват се “лист за проверка” и “лист за 

отклонения”. Досега няма отклонения. 

Условие 10.1.3.2. Условието се изпълнява. Няма регистрирани залпови изпускания на 

замърсяващи вещества. 

Условие 10.1.4.1. Условието се изпълнява. 

Условие 10.1.4.2. Условието се изпълнява. Мониторинг се провежда от РЛ – Хасково. 

През 2013 г. са представени резултати от две пробовземания. През м. септември не е извършен 

мониторинг, поради липса на води. 

Условие 10.1.4.3. Условието се изпълнява. Емисиите се изчисляват и докладват. 

Условие 10.2.1.1. Условието се изпълнява. 

Условие 10.2.1.2. Условието се изпълнява. Операторът е изготвил инструкции за 

поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателното 

оборудване, определени в Условие 10.2.1.1. Инструкциите включват списък на контролираните 

параметри, включително резервното оборудване, осигуряващо оптималната му работа, честота 

на мониторинг и вид на оборудването. 

Условие 10.2.1.3. Условието се изпълнява. Два пъти месечно се съставят констативни 

протоколи за състоянието на съоръженията. 

Условие 10.2.1.5.1. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична оценка 

на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените 

оптимални. Регистрирани са минимални превишения на ИЕО, като наднорменото съдържание 

на неразтворени вещества вероятно се дължи затруднено пробовземане поради минималните 

зауствани водни количества. Предприети са коригиращи мерки – почистване на септичната яма 

и пункта за пробовземане. 

Условие 10.3.1. Условието се изпълнява. 

Условие 11.1.2. Условието се изпълнява. Изготвена е актуализирана Програма за 

управление на дейностите по отпадъците. 

Условие 11.2.9. Условието се изпълнява. Отпадъците се приемат по предварително 

уточнен график и направена и приета заявка. 

Условие 11.2.9.1. Условието се изпълнява. Извършен е морфологичен анализ на 

произхода и състава на отпадъците. По оперативна програма “Околна среда” - приоритетна ос 

№2 от м. юни 2010г. е изготвен доклад от „БГ инженеринг”ЕООД, независима лаборатория за 

анализ „НЛА 2000” и „Геохимия”ЕООД. 

Условие 11.2.9.2. Условието се изпълнява. Отпадъците се приемат след сключен договор 

и издадено общинско разрешително, извършена проверка по документи, вкл. входящ контрол 

за съответствието им с кодовете по комплексното разрешително. 

Условие 11.2.9.3. Условието се изпълнява. Приемането на отпадъците се извършва с 

проверка на място, която включва проверка на съпътстващата документация, визуална 

проверка, измерване с електронна везна, издаване на кантарна бележка и отразяване в 

отчетната книга. 

Условие 11.2.9.7. Условието се изпълнява. Извършва се намаляване на обема на 

отпадъците чрез уплътняване в сметоизвозните коли и чрез булдозера и компактора на депото. 
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Условие 11.6.2. Условието се изпълнява. Операторът приема на територията на 

площадката изброените в условието (стр.37-41) отпадъци с кодове и наименования, с цел 

тяхното обезвреждане. 

Условие 11.6.2.1 Условието се изпълнява. Операторът не е приемал азбест съдържащи 

материали. 

Условие 11.6.3 Условието се изпълнява. 

Условие 11.6.4.1. Условието се изпълнява. Спазват се експлоатационните изисквания 

определени с План за експлоатация на регионалното съоръжение за третиране на неопасни 

отпадъци. 

Условие 11.6.5 Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за оценка на 

съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените изисквания. 

Условие 11.7.1. Условието се изпълнява. 

Условие 11.7.4. Условието се изпълнява. Извършва се ежегодно мониторинг на 

състоянието на тялото на “Регионален център за неопасни отпадъци за общините Хасково, 

Димитровград и Минерални бани” – с Гарваново, община Хасково, (топография на депото), 

съгласно Таблица 11.7.4. 

Условие 11.9.1. Условието се изпълнява. 

Условие 11.9.1.3. Условието се изпълнява. Операторът съхранява специализираната 

работна карта по чл. 39, ал. 3 от Наредба № 8/24.08.2004г., указваща местоположението на 

депонираните азбестови отпадъци в депото по условие 11.5.2.1. – работно поле 14G. 

Условие 11.9.2. Условието се изпълнява. Операторът документира всички измервани 

съгласно условията в КР количества и докладва като част от ГДОС образуваните количества 

отпадъци като годишно количество и годишното количество за един тон депонирани отпадъци. 

Условие 11.9.5. Условието се изпълнява. Операторът документира резултатите от 

оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с 

определените такива в условията на разрешителното. 

Условие 12.1.1. Условието се изпълнява. Дейността, извършвана на производствената 

площадка не предизвиква шум в околната среда над граничните стойности, в измерителните 

точки по измерителния контур и по границите на производствената площадка. 

Условие 12.2.1. Условието се изпълнява. Извършва се собствен мониторинг веднъж на 

две години. Собствените измервания през 2013 г. са извършени от акредитирана лаборатория 

РЛ - Хасково, към ИАОС – София. 

Условие 12.2.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция. 

Условие 12.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите от наблюдението на определените 

показатели се документират и съхраняват. 

Условие 13А.1. Условието се изпълнява. 

Условие 13А.2. Условието се изпълнява. 

Условие 13А.3. Условието се изпълнява. Осигурени са необходимите сорбиращи 

материали. 

Условие 13А.4. Условието е изпълнено. Операторът e изготвил и прилага необходимата 

инструкция. Не са констатирани разливи. 

Условие 13А.6. Условието се изпълнява. На площадката няма изградена тръбопроводна 

мрежа. 

Условие 13А.7. Условието се изпълнява. 

Условие 13А.8.1. Условието е частично изпълнено. На базата на извършено 

хидрогеоложко проучване и изготвен доклад са определени и изградени през 2013 г. два нови 

пункта ( един преди депото и един след депото по посока на естествения поток на подземните 

води) за мониторинг на подземни води. На депото се намира и един пункт (след депото ), който 

е изграден в предходни години и е компрометиран. 

Условие 13А.8.4. Условието се изпълнява.  

Условие 13А.9.5.1. Условието се изпълнява. 
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Условие 13А.9.6. Условието се изпълнява. Аварийни случаи, които могат да предизвикат 

замърсяване на подземни води не са констатирани. 

Условие 14.1. Условието се изпълнява. Изготвен и съгласуван е авариен план. Не са 

констатирани аварийни ситуации. 

Условие 14.2. Условието се изпълнява. Според изготвената оценка няма необходимост от 

мерки за задържане на води/вещества/препарати в авариен обем. 

Условие 14.3. Условието се изпълнява. През периода не са констатирани аварийни 

ситуации. 

Условие 14.7. Условието се изпълнява. Изготвена е оценка за възможни случаи на 

непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния 

размер на разходите за тяхното изпълнение. 

Условие 16.4. Условието се изпълнява. Изготвен е актуализиран План за временно 

прекратяване на дейността на инсталацията или на част от нея. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

V. Съответствие, последващ контрол 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. 


