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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 28.09.2015 г. до 06.11.20145г., в изпълнение на Заповед № 59/2015 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 
Добри Василев Беливанов - 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 2. Инсталации, обхванати от това разрешително 

С разрешение за ползване № СТ 05-1125/24.07.2015г. е въведена в експлоатация 

разширението на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. 

Гарваново, община Хасково. Въведена е в експлоатация клетка 1(нова). До 13.09.2015г. 

отпадъците са депонирани на клетка 1 (в експлоатация), а от 14.09.2015г. депонирането се 

извършва на клетка 1 (нова). Клетка 1 (в експлоатация) ще бъде закрита и рекултивирана. 

 Условие 3. Обхват 

 Условието се изпълнява. Срокът на сключения договор №173/15.06.2012 г. с „Водно 

строителство – Хасково”АД за експлоатация и поддръжка на депото е изтекъл на 13.09.2015г. От 

14.09.2015г. за тази дейност е влязъл в сила договор № 179/19.06.2015г. с „Лендоил-Хасково“ АД. 

Условие 4.1. Условието се изпълнява. Разрешения за депониране капацитет от 168 t/24h се 

спазва. 
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Условие №5. Управление на околната среда. 

Условието се изпълнява. Актуализиран е списъка на отговорните лица за изпълнение на 

условията по КР, както и списък на персонала, който ще изпълнява конкретни дейности. От 

подписването на договора с „Лендоил-Хасково“ АД до влизането му в сила, на работната 

площадка се извършва обучение на персонала, за работа с новите машини и съоръжения с които е 

оборудвано разширението на  Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в 

землището на с. Гарваново, община Хасково. Инструкциите са изготвени и предвидените в тях 

дейности се изпълняват. 

Условие №7. Уведомяване 

Условието се изпълнява. Не са възниквали аварийни ситуации. 

Условие 8. Използване на ресурси 

Условие 8.1. Използване на вода 

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

питейно битови нужди се извършва съгласно разрешително за водовземане от подземни води на 

БД ИБР-Пловдив с №31590382/14.03.2011 г. и решение № РР-1807/25.10.2013г. Разрешените 

количества не се превишават. 

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 до въвеждане в експлоатация на разширението на депото, става по броя на 

водоноските, чрез които се зарежда общата цистерна с обем 50 м
3
. След въвеждане в експлоатация 

на новите клетки отчитането на изразходваната вода се извършва чрез монтираните водомерни 

устройства. 

Условие 8.1.5.2. Условието се изпълнява. Изразходваните количества вода се записват в 

дневник. Годишното количество изразходвана вода се отразява в ГДОС. 

Условие 8.1.5.3. Условието е изпълнено. Операторът прилага необходимата 

инструкция. Резултатите се документират 

Условие 8.1.5.4. Условието се изпълнява.Прилага се инструкция за проверка на 

техническото състояние на водопроводната мрежа. 

Условие 8.2. Енергия 

Условие 8.2.1.2. Условието се изпълнява. След въвеждане в експлоатация на новите 

клетки, инфилтрата не се припомпва върху отпадъчното тяло, а се отвежда към пречиствателно 

съоръжение и се зауства в дере.  

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

Разхода на ел. енергия се измерва с електромер.  

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

несъответствия. 

Условие 8.2.2.3. Условието се изпълнява. След въвеждане в експлоатация на новите 

клетки, ел. помпа за инфилтрат не се използва. Инфилтрата не се припомпва върху отпадъчното 

тяло, а се отвежда към пречиствателно съоръжение и се зауства в дере. 

Условие . Емисии във въздуха 

Условие 9.1.1. Условието се изпълнява. На работната площадка, където се намират новите 

клетки са изградени пречиствателни съоръжения – скрубер и циклон. Към инсталацията за 

отвеждане на биогаз е изграден факел. 

Условие 9.1.2. Пречиствателните съоръжения са в експлоатация от 14.09.2015г. След 

изготвяне на документацията с контролираните параметри определящи оптималния режим на 

работа на пречиствателните съоръжения, същите ще бъдат представени в РИОСВ. 

Условие 9.2.1. Условието се изпълнява. Системaта за отвеждане на образуваните газове от 

тялото на депото е изградена, на клетка 1 (в експлоатация) са изградени 4 бр. газови кладенци, 

съгласно изискванията на условието. 

Условие 9.2.3 Условието се изпълнява. Разработена е инструкция за проверка на 

ефективността на газоотвеждащата система. Извършват се периодични проверки през всички 
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месеци на годината, резултатите се отразяват в контролен лист. Измерва се дебита и състава на 

биогаза от всеки газов кладенец. 

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

на източници на неорганизирани емисии на площадката. Резултатите се документират в лист за 

неорганизирани емисии. 

Условие 9.3.3 Условието се изпълнява. Извършват се периодични проверки за спазването 

на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Резултатите се 

документират в лист за коригиращи действия. 

Условие 9.3.4 Условието се изпълнява. Изпълняват се набелязаните мерки за 

предотвратяване на появата на неорганизирани емисии. 

Условие 9.4.1 Условието се изпълнява. Няма разпространение на миризми извън 

границите на площадката. 

Условие 9.4.2. Условието се изпълнява. Извършва се запръстяване на  дневните работни 

участъци. 

Условие 9.4.3. Условието се изпълнява. Не се регистрирани неприятни миризми. 

Условие 9.6.1.1 Условието се изпълнява. Извършват се СПИ на емисиите на вредни 

вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Сключен е договор с 

“Пехливанов инженеринг” ООД, гр.София. 

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

в съответствие с изискванията. 

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 документира и съхранява. 

Условие 9.7.4. Условието се изпълнява. Не са регистрирани оплаквания за миризми. 

Условие 9.7.5. Условието се изпълнява. Резултатите от извършените проверки на 

газоотвеждащата система се документират и съхраняват. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води 

 Условие 10.1.1.1. Условието се изпълнява. Разрешените пречиствателни съоръжения са 

изградени. 

Условие 10.1.1.2. Експлоатацията на новите клетки е започнала от 14.09.2015г. 

Изградената ПСОВ е все още в процес на тестване с цел определяне оптималните стойности на 

контролираните, технологични праметри и достигане на оптимален работен режим. След 

завършване настройката операторът ще представи документация с контролираните технологични 

праметри и оптималните им стойности в РИОСВ. 

 Условие 10.1.2.1. Условието се е изпълнявало до въвеждане в експлоатация на новите 

клетки на депото. След въвеждането им в експлоатация инфилтратът се пречиства в ПСОВ, а не се 

припомпва върху сметищното тяло за оросяване. 

Условие 10.1.2.2. Условието се изпълнява. Инструкцията е разработена. Оросителната 

система е налице, но не се използва. 

Условие 10.1.2.3. Условието се изпълнява. Производствени, отпадъчни води, инфилтрат и 

битови-фекални води се заустват след ПСОВ. 

Условие 10.1.3.2. Условието се изпълнява. Няма залпови изпускания. 

Условие 10.1.4.1. Условието се изпълнява. Извършват се наблюдения на 

метереологичните данни. 

Условие 10.1.4.2. Условието се изпълнява. Прави се анализ на обема и състава на 

инфилтрата. 

Условие 10.1.4.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за изчисляване на 

годишните емисии на замърсители в инфилтрата. 
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Условие 10.1.4.4. Условието се изпълнява. За клетка1 (в експлоатация) е извършван 

мониторинг(до 13.09.2015г.). За новите клетки които са въведени в експлоатация отпадъчните 

води ще се пречистват в ПСОВ, която е в процес на настройване за оптимален режим на работа. 

Условие 10.2. Условието се изпълнява. До въвеждане в експлоатация на ПСОВ на 

Оператора е разрешено да използва пречиствателно съоръжение (ПС), което се състои от 

водоплътна септична яма и филтрационна траншея за пречистване на Битово-фекални отпадъчни 

води, както и за пречистване на води от дезинфекционния трап.  Битово-фекални отпадъчни води 

не са зауствани – използвани са химически тоалетни, а вода за питейни нужди се доставя чрез 

цистерна, производствени води от измиване на автомобили не се формират – колите не се мият на 

площадката. За пречиствателното съоръжение са изготвени инструкции за поддържане на 

оптимална стойност на контролираните параметри. Прилага се инструкция за периодична оценка 

на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените 

оптимални. 

ПСОВ е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ 05-1125/24.07.2015г. 

Към момента на проверката е в процес на настройване за достигане на оптимален режим на 

работа. 

Условие 10.3.1. Условието се изпълнява. Прави се анализ на обема и състава на 

инфилтрата, резултатите се документират и се съхраняват.  

Условие 10.3.2. Условието се изпълнява. Годишните количества на замърсителите се 

докладват, съгласно изискванията на регламент 166. 

Условие 11. Управление на отпадъци 

Условие 11.1.1. Условието се изпълнява. Условието се изпълнявало. Строителните 

дейности са приключили. 

Условие 11.2.1. Условието се изпълнява. Експлоатацията на центъра е започнала от 

м.септември 2015 г., поради което все още няма образувани от дейността отпадъци  

Условие 11.2.3. Условието се изпълнява. Експлоатацията на центъра е започнала от 

м.септември 2015 г., поради което все още няма образувани от дейността отпадъци  

Условие 11.2.4. Условието се изпълнява. Експлоатацията на центъра е започнала от 

м.септември 2015 г.Площадките са определени, но на тях все още не се съхраняват отпадъци.  

Условие 11.2.5. Условието се изпълнява. Площадките са определени, но на тях все още не 

се съхраняват отпадъци  

Условие 11.2.6. Условието се изпълнява. Площадките са определени, но на тях все още не 

се съхраняват отпадъци  

Условие 11.2.7. Условието се изпълнява. Експлоатацията на центъра е започнала от 

м.септември 2015 г., поради което все още не са извършвани записи за установени съответствия 

или несъответствия.  

Условие 11.2.8. Условието се изпълнява.  

Условие 11.2.8.1. Условието се изпълнява.  

Условие 11.2.9. Условието се изпълнява. 

Условие 11.6.9.1. Условието се изпълнява. Първите доставки на отпадъците са приемани в 

първа клетка от „Водно строителство-Хасково“ АД. Договора за обслужване на депото с това 

дружество е прекратен. В момента дейностите на депото се извършват от «Лендфил" АД, които не 

са получили документи от „Водно строителство-Хасково“ АД, и не могат да ги представят, както 

и не могат да установят съответствие по Условие 11.2.9.3. 

Условие 11.2.9.2.Условието се изпълнява. Данните се получават от работния лист за 

класификация и документите по условие 11.2.9.1., но не е представена информация. 

Условие 11.2.9.3. Не е представена информация. 

Условие 11.2.9.4. Не е представена информация 

Условие 11.2.9.6. Наличната информация не е достатъчна. 

Условие 11.2.9.7. Условието се изпълнява. Предварителното третиране на битови 

отпадъци се извършва в сортиращата инсталация. 

Условие 11.3.1. Условието се изпълнява.Няма налични отпадъци от минали години. 
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Условие 11.3.2. Условието се изпълнява. 

Условие 11.3.3. Условието се изпълнява.Площадките са определени, но на тях все още не 

се съхраняват отпадъци и не са оборудвани със съдове. 

Условие 11.3.4. Условието се изпълнява. Площадките са определени, но на тях все още не 

се съхраняват отпадъци 

Условие 11.3.5. Условието се изпълнява. Площадките са определени, но на тях все още не 

се съхраняват отпадъци. 

Условие 11.3.6. Условието се изпълнява. Площадките са определени, но на тях все още не 

се съхраняват отпадъци. 

Условие 11.3.7. Условието се изпълнява. Площадките са определени, но на тях все още не 

се съхраняват отпадъци. 

Условие 11.3.8. Условието се изпълнява. Площадките са определени, но на тях все още не 

се съхраняват отпадъци. 

Условие 11.3.9. Условието се изпълнява. Площадките за разделно събиране са 

определени, но на тях все още не се съхраняват отпадъци. 

Условие 11.3.10. Експлоатацията на центъра е започнала от м.септември 2015 г., поради 

което все още не са извършвани записи за установени съответствия или несъответствия. 

Условие 11.3.11. Експлоатацията на центъра е започнала от м.септември 2015 г., поради 

което все още не са извършвани записи за установени съответствия или несъответствия. 

Условие 11.4.1. Не са предавани отпадъци. 

Условие 11.4.2. Не са предавани отпадъци. 

Условие 11.4.2.1. Не са предавани отпадъци. 

Условие 11.4.3. Експлоатацията на центъра е започнала от м.септември 2015 г., поради 

което все още не са извършвани записи за установени съответствия или несъответствия. 

Условие 11.5.1. Не са предавани отпадъци, образувани на площадката. 

Условие 11.5.2. Няма информация. 

Условие 11.5.2.1. Условието се изпълнява. 

Условие 11.5.2.2. Условието се изпълнява. Инсталацията за компостиране, все още не е 

започнала реална експлоатация. 

Условие 11.5.3. Експлоатацията на центъра е започнала от м.септември 2015 г., поради 

което все още не са извършвани записи за установени съответствия или несъответствия. 

Условие 11.6.1. Не са предавани отпадъци, образувани на площадката. 

Условие 11.6.2. Условието се изпълнява. 

Условие 11.6.2.1. От започване на експлоатация на регионалния център не са приемани 

изброените видове отпадъци. Информация за предходен период от годината не е налична. 

Условие 11.6.2.1.1. От започване на експлоатация на регионалния център не са приемани 

изброените видове отпадъци. Информация за предходен период от годината не е налична. 

Условие 11.6.3. Условието се изпълнява.Не е извършвано обезвреждане, чрез депониране 

на забранени за депониране видове отпадъци. 

Условие 11.6.4. Наличната информация не е достатъчна. 

Условие 11.6.4.1. Няма информация. 

Условие 11.6.4.2. Условието се изпълнява.Плана ще бъде актуализиран, във връзка със 

започнала експлоатация 

Условие 11.6.5. Експлоатацията на центъра е започнала от м.септември 2015 г., поради 

което все още не са извършвани записи за установени съответствия или несъответствия. 

Условие 11.7.1. Условието се изпълнява.Количеството на всички постъпващи в центъра 

отпадъци се определя тегловно с автоматична автовезна. 

Условие 11.7.3. Условието се изпълнява.Отчита се с ГДОС. 

Условие 11.7.4. Условието се изпълнява.Отчита се с ГДОС. 

Условие 11.8.1.1. Условието се изпълнява.Не е извършвана дейност депониране 

(предаване за депониране) на отпадъци, образувани на площадката. 

Условие 11.8.2. Няма информация за извършвани анализи на отпадъци. 
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Условие 11.8.3. Няма информация. 

Условие 11.8.3.1. Няма информация. 

Условие 11.8.3.2. Не са вземани проби. 

Условие 11.9.1.1. Условието се изпълнява. 

Условие 11.9.3. Експлоатацията на центъра е започнала от м.септември 2015 г., поради 

което все още не са извършвани записи за установени съответствия или несъответствия. 

Условие 11.9.5. Експлоатацията на центъра е започнала от м.септември 2015 г., поради 

което все още не са извършвани записи за установени съответствия или несъответствия. 

Условие 11.9.6. Условието се изпълнява. 

Условие 11.9.7. Условието се изпълнява.Експлоатацията на центъра е започнала от 

м.септември 2015 г. При неговата работа се извършва сепариране на постъпващи отпадъци, които 

в последствие се изпращат за рециклиране. При това се извършва и проучване на възможностите 

за оползотворяване или рециклиране 

Условие 12. Шум 

Условие 12.1.1. Условието се изпълнява. Не се превишават разрешените нива на шум. 

Условие 12.2.1. Условието се изпълнява.Извършва се наблюдение на общата звукова 

мощност и еквивалентните нива на шум. 

Условие 12.2.2. Условието се изпълнява.  Разработена е и се прилага инструкция относно 

периодичността на наблюдение. Резултатите се отразяват в лист за проведените наблюдения. 

Условие 12.2.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция за оценка 

на съответствието за установените нива на шум. Резултатите се отразяват в протоколиза проверка 

на съответствието. 

Условие 12.3.1. Условието се изпълнява.Резултатите от наблюдението се документират. 

Условие 12.3.2. Условието се изпълнява. Резултатите от оценка на съответствието за 

установените нива на шум се съхраняват. 

Условие 13А. Опазване на подземните води от замърсяване 

Условие 13А.1. Условието се изпълнява. 

Условие 13А.2. Условието се изпълнява.Инструкцията е разработена и се спазва. 

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.5. Условието се изпълнява.  

Условие 13А.6. Условието се изпълнява. Извършват се периодични проверки. 

Условие 13А.7. Условието се изпълнява. Товаро – разтоварните работи, които могат да 

доведат до течове се извършват на определените места. 

Условие 13А.8.1. Условието е изпълнено. Има схема за собствен мониторинг, изготвена 

от „Водоканал-проект“, гр. Пловдив с определени пунктове за мониторинг. 

Условие 13А.8.1.1. Условието е изпълнено. Извършва се собствен мониторинг. Анализа 

се извършва от акредитирана лаборатория. 

Условие 13А.8.2. Условието е изпълнено. Извършва се оценка на съответствието относно 

концентрацията на замърсителите. 

Условие 13А.8.4. Условието е изпълнено. 

Условие 13А.9.1. Условието се изпълнява. Резултатите от собствен мониторинг се 

съхраняват. 

Условие 13А.9.5.1. Условието е изпълнено. Не са констатирани разливи на вредни и 

опасни вещества. Води се дневник. 

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

замърсяване на подземни води не са констатирани. 

Условие 14. Предоптвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети 
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Условие 14.1. Условието се изпълнява. За експлоатацията на клетка1 (в експлоатация) е 

изготвен и съгласуван е авариен план. За експлоатацията на новите клетки аварийния план ще 

бъде актуализиран. Не са констатирани аварийни ситуации. 

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 за експлоатацията на клетка1 (в експлоатация). За 

експлоатацията на новата клетка тази оценка ще бъде актуализирана. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

V. Съответствие, последващ контрол 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. 


