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Д О К Л А Д 

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

Комплексно разрешително № 285-Н1-И0–А1/2014г.., издадено на Община 

Харманли - “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, 

Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово” 

 
В периода от 28.09.2015 г. до 06.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № 59/2015 г. на 

Директора на РИОСВ – Хасково, екип в състав: 

- Димитър Консулов – главен експерт,  дирекция  КОС; 

- инж. Николай Ненов – главен експерт, дирекция  КОС; 

- инж. Антония Делева – младши експерт,  дирекция  КОС; 

- инж. Дорина Сейкова – младши експерт,  дирекция  КОС; 

- Наталия Маркова - Басейнова Дирекция - Източно-беломорски район – Пловдив; 

извърши проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително № 285-Н1-И0-А1/2014г., издадено на Община Харманли, ЕИК № 

000903939, със седалище и адрес на управление: гр. Харманли, пл. “Възраждане”, №1, 

представлявано от Михаил Христов Лисков - Кмет на община Харманли. 

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 № 285-

Н1-И0-А1/2014г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, 

Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово, включващо 

инсталации попадащи в Приложение№ 4 към ЗООС : 

- Клетка 1; 

- Клетка 2. 

Инсталации непопадащи в Приложение№ 4 към ЗООС – инсталация за сепариране на 

твърди битови отпадъци. 

 изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 285-Н1-И0-

А1/2014г. 

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

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

Условие 3. Обхват.  

Условието се изпълнява. Към момента на проверката община Харманли не е 

сключила писмен договор за възлагане на дейностите по стопанисване на регионалното 

депо на друго юридическо или физическо лице. Дейностите по експлоатация на депото се 

извършват от община Харманли. 

Условие 4. Капацитет на инсталациите. 



 2 

 Условието се изпълнява. Разрешения капацитет (t/24h) не се превишава. Води се 

ежедневен дневник за депонираните отпадъци. Количеството им се измерва „на вход” с 

електронна везна. 

Условие 5. Управление на околната среда. 

 Условието се изпълнява. Издадена е Заповед № 220а/26.03.2015 г., с която се 

определят отговорните лица за изпълнение на условията по КР. Изготвени са списъци на 

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

годишна програма за обучение на персонала. Проведено е обучение, което е отчетено с 

протокол от 17.04.2015г.. Изготвен е списък на необходимите инструкции След издаване 

на новото КР инструкциите са актуализирани. Изготвена е инструкция за аварийно 

планиране и действия при аварии. Съгласно инструкцията е изготвен доклад с който са 

отчетени предприетите действия, предприети при потушаването на възникналото на 

08.07.2015г. самозапалване на депонираните отпадъци. Във връзка с възникналата 

аварийна ситуация не се налага промяна на инструкцията.  

Условие 7. Уведомяване.  

Условието се изпълнява.Сепариращата инсталация  е въведена в експлоатация, 

издадено е разрешение за ползване СТ№ 058-79/ 09.06.2014г. Клетка 2 на депото е 

изградена. Издадено е разрешително за ползване СТ№ 05-1179/ 15.07.2013 г. 

Депонирането до момента се извършва само в клетка 1. На площадката не са възниквали 

други аварийни ситуации, освен самозапалването на депонирани отпадъци на 

08.07.2015г.за случая са уведомени с писмо РИОСВ, а чрез тел. 112 са уведомени ГД ПБЗ 

и МВР. Врамките на 5 часа запалените отпадъци са загасени. Не е възникнала заплаха от 

нанасяне на екологични щети. 

Условие 8. Използване на ресурси 

Условие 8.1. Използване на вода.  

Условието се изпълнява. Използването на вода за производствени и питейни нужди 

се извършва от селищната водопроводна мрежа чрез актуален договор с „В и К” ЕООД 

Хасково. Количеството на изразходваната вода се отчита чрез водомер и се докладва с 

ГДОС. На обекта се води ежемесечен отчет за консумираните количества вода. Малки 

надвишения на количествата са констатирани през м. април поради подготовка за пуск на 

сепариращата инсталация и м. юли, поради пълнене на противопожарен резервоар. 

Притежателят на настоящото разрешително изготвил и прилага инструкции за 

извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на 

площадката, за установяване на течове и предприемане на действия за тяхното 

отстраняване, за поддържане на дезинфекционния трап и системата за измиване на 

колите, за оценка на съответствието на изразходваните количества вода. При 

констатиране на нередности се съставя протокол и се набелязват коригиращи мерки. 

През изминалия период не са констатирани несъответствия. Информацията от измерване 

и изчисляване на изразходваните количества вода се документира. 

Условие 8.2. Енергия.  

Условието се изпълнява. Необходимите инструкции са изготвени и се прилагат. 

Консумираната електроенергия се измерва с електромер и се докладва с ГДОС. Основен 

консуматор на ел. енергия е помпата за припомпване на инфилтрат. 

Условие 8.3. Спомагателни материали.  

Условието се изпълнява. Спомагателните материали се съхраняват съгласно 

изискванията. На площадката не се съхранява дизелово гориво. Използваните машини се 

зареждат с автоцистерни. Бутилките с пропанбутан се съхраняват на площадки, които са 

оформени съгласно изискванията. 

Условие 9. Емисии в атмосферата.  

Условието се изпълнява. На експлоатираната клетка 1 на депото, успоредно с 

депонирането се изграждат три бр. вертикални газови кладенци, отговарящи на 

изискванията на условията. Прилага се инструкция за проверка ефективността на 

зазоотвеждащата система, периодично се замерва дебита и състава на отделяните газове. 
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Изработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници 

на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирани 

емисии и предприемане на мерки за ограничаването им. Във връзка с отделените 

неорганизирани емисии при възникналия на 08.07.2015г. пожар при самозапалване на 

депонираниотпадъци са предприети мерки за бързото му потушаване – припомпване на 

инфилтрат от ретензионния резервоар и запръстяване. Профилактично площадката се 

оросява, като се използва инфилтрата и отпадъчната вода от ретензионния резервоар, 

както и своевременно, след приключване на депонирането за съответния слой се 

запръстява. Предприемат се мерки за недопускане разпространението на миризми извън 

границите на площадката. Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на 

мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия. Ежемесечно се извършват собствени периодични измервания на трите газови 

кладенци. Документират се и се съхраняват резултатите от мониторинга. Количествата на 

замърсителите се докладват съгласно изискването на Регламент № 166/2006г., както и в 

ГДОС. Предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните 

емисии се документират и се съхраняват. Няма оплаквания за разпространение на 

миризми извън границата на площадката. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води.  

Условието се изпълнява. Разрешените пречиствателни съоръжения (два бр. 

каломаслоуловители) са налице. Притежателят на настоящото разрешително прилага 

инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателните 

съоръжения. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, 

съгласно определените контролирани параметри, честота и вида на оборудването. 

Резултатите се вписват в дневник, който се предоставя на КО при поискване. Прави се 

оценка на съответствието. Инфилтрат от клетката, където се депонират отпадъците, чрез 

дренажна система се отвежда в ретензионен резервоар -1 и се използват единствено за 

оросяване на тялото на депото. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на 

всички съоръжения към оросителната система. Смесен поток отпадъчни води от 

площадката се отвежда във водоплътна яма, от където се изгребва от ЕТ ”T & G – Master 

Clean”, гр.Хасково, съгласно договор № 25/ 21.01.2014г. Отпадъчните води от 

сепариращата инсталация се отвеждат в безотточен ретензионен резервоар -2. 

Съдържанието на този резервоар се предава на ЕТ ”T & G – Master Clean”, гр.Хасково за 

извозване съгласно договор № 355/21.05.2015г.(представени са протоколи за предаване 

от: 22.07.2015г.; 03.08.2015г.; 11.09.2015г.), или се използват за оросяване на сметищното 

тяло. Производствените отпадъчни води от измиване на сметоизвозните коли, от 

дизинфекционния трап и битово-фекалните отпадъчни води от площадката се отвеждат 

във водоплътна яма и се предават на ЕТ ”T & G – Master Clean”, съгласно договор № 

336/23.01.2015г.( представени са протоколи от извършване на услугата).Прилага се 

инструкция за поддръжка на ретензионния резервоар.Извършва се анализ на състава на 

инфилтрата(представен е протокол № 0289/29.05.2015г. на „Еко-консулт Инженеринг“ 

ООД. Извършва се мониторинг по отношение на метереологичните данни за депото.  

Резултатите от анализите се документират и съхраняват. Годишните количества на 

замърсителите се докладват съгласно изискванията на Регламент 166. Разработена  е 

инструкция за ПСОВ към сепариращата инсталация. Управлението на процеса на 

пречистване на отпадъчните води е автоматизиран.  

Условие 11. Управление на отпадъците.  

Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително събира всички, 

образувани на площадката отпадъци, които не се различават по вид и не превишават 

количествата посочени в условие 11.1. Операторът е сключил договори за приемане на 

отпадъци от всички общини от регионалното сдружение. Приемат се битови и 

производствени отпадъци. Не се приемат отпадъци за които не е представена 

информация от основно охарактеризиране. Спазват се критериите за приемане на 
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отпадъци на депа за неопасни отпадъци. Води се отчетна книга, която е пронумерована, 

прошнурована и заверена в РИОСВ. Сепариращата инсталация е въведена в експлоатация 

и работи. На площадката не са образувани отпадъци от отработени масла или от 

акумулаторни батерии. Срокът за предварителното съхранение на отпадъците, съгласно 

условие 11.1.1., преди оползотворяване или обезвреждане се спазва. Прилага се 

инструкция за оценка на съответствието при предварителното съхраняване с условията на 

разрешителното. За транспортиране на отпадъци извън площадката, както и за 

оползотворяване на отпадъци ( в.т.ч. и рециклиране) са предавани на „Унитрейд Холстим 

Екологика“, съгласно изискванията на условията.  Не са приемани отпадъци от спирачни 

накладки, изолационни и строителни материали, съдържащи азбест.Не са приемани за 

обезвреждане (код D 5) течни отпадъци, експлозивни,корозивни, леснозапалими и 

излезли от употреба гуми.  Представен е актуализиран план за експлоатация на 

депото(съгласно изискванията на условие 11.6.4.1.). Прилага се инструкция за оценка на 

съответствието, при обезвреждането на отпадъци. Представен е доклад за основно 

охарактеризиране на отпадъците обезвреждани чрез депониране. Количествата на 

образуваните на площадката отпадъци се докладват с ГДОС.  

Условие 12. Шум. 

Условието се изпълнява.  Извършен е мониторинг по показателите посочени в 

усл.12.2.1. на 17.07.2014г. Не са регистрирани нива на шум над граничните стойности на 

еквивалентно нивона шум по границите на площадката. Следващия мониторинг следва 

да се извърши през 2016г. Прилага се инструкция за наблюдение на показателите по усл. 

12.2.1. Прилага се инструкция за оценка на съответствието за измерените нива на шум с 

разрешенитеот КР. Резултатите от измерването и оценката за съответствие  се 

документират и съхраняват. 

Условие 13А.Опазване на подземните води от замърсяване. Условието се 

изпълнява. Не се извършва пряко или непряко въвеждане на опасни и вредни вещества в 

подземните води. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводии оборудване, на три месеца се попълва лист за отклонение, няма 

констатирани такива. На площадката се съхраняват нужните количества сорбиращи 

материали /пясък/ за почистване в случай на разливи. Товаро-разтоварните дейности се 

извършват на определените места.Извършва се собствен мониторинг на подземните води, 

на всеки шест месеца. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на 

концентрацията на вредни вещества в подземните води. Представени са протоколи от 

мониторинга на подземни води за първото шестмесечие на 2015г., измерванията са 

извършени от лаборатория „Лакос“ към „Еко-консулт-инженеринг“гр. Бургас. За 

разливите на опасни и вредни вещества се води дневник. За контролирания период не са 

констатирани разливи. Не са установени аварийни случаи, които могат да доведат до 

замърсяване на подземните води.  

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на 

непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети. 

Условието се изпълнява.  Изготвен е авариен план. Изготвена е собствена екологична 

оценка за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и случаите на 

причинени екологични щети. На 08.07.2015г.с се самозапалили депонирани отпадъци. За 

случая са уведомени с писмо РИОСВ, а чрез тел. 112 са уведомени ГД ПБЗ и МВР. 

Врамките на 5 часа запалените отпадъци са загасени. Не е възникнала заплаха от 

нанасяне на екологични щети. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

V. Съответствие, последващ контрол 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. 


