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ДОКЛАД
За извършена проверка на място по изпълнението на условията и
сроковете в Комплексно разрешително № 281-Н1/2012 г., издадено на
ТЕЦ“Марица 3“АД, гр Димитровград, сгуроотвали “Горен бюк” и
“Галдушки ливади”
На основание Заповед № 90/2015г. на Директора на РИОСВ – Хасково от 04.12.2015
г. до 09.12.2015 г. е извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в
Комплексно разрешително№ 281-Н1/2013г., издадено на ТЕЦ“ Марица 3 “ АД – гр.
Димитровград със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, промишлена зона,
БУЛСТАТ № 126526421, представлявано от инж. Стоян Михалев Тюйлиев, Изпълнителен
Директор.
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 № 281Н1/2013г.
II. Проверени инсталации и дейности:
Депа за неопасни отпадъци - “Горен бюк” и “Галдушки ливади” на ТЕЦ “Марица 3”АД, гр.
Димитровград:

изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 281-Н1/2013г.
III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:
При извършената проверка бяха направени следните констатации:
Депата за неопасни производствени отпадъци „Галдушки ливади” и „Горен бюк” не са
изградени и не са въведени в експоатация. На територията на секция № 2 на бившия
сгуроотвал „Галдушки ливади” е изградена и въведена в експлоатация площадка за
временно съхранение и осушаване на 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, и 10 01 05 – твърди отпадъци от
реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове.
Площадката за временно съхранение и осушаване на отпадъци е въведена в експлоатация с
Разрешително за ползване № СТ-05-1489/22.10.2014г.
По изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци върху първа секция на
сгуроотвал „Галдушки ливади”, през 2015г. операторът е извършвал следните дейности –
подравняване на терена; демонтаж на съществуващи съоръжения;укрепване и разширяване
на пътища и подходи.
По изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни производствени
отпадъци върху първа секция на сгуроотвал „Горен бюк” - за обекта има издадено
разрешително за строеж № 150/22.10.2012г. и заверен протокол при определяне на
строителна линия, ниво на строеж и откриване на строителна площадка от 13.03.2014г.
определен е изпълнителя – „Атом енерго ремонт“ ЕАД, гр. Козлодуй. Извършени са
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дейности по подготовка на площадката за строителство – демонтаж на съществуващи
съоръжения; укрепване и разширение на пътища и подходи.
По изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци върху втора секция на
сгуроотвал „Горен бюк” са извършени подготвителни дейности за рекултивация и
изграждане на депото, в т. ч. демонтаж на съществуващи съоръжения.
Като основна причина за изоставането от заложените в графика срокове за изграждане
и влизане в експлоатация на депата за неопасни производствени отпадъци „Галдушки
ливади” и „Горен бюк” , операторът посочва освен сравнително лошите метеорологични
условия през 2014г. – много дъждовни дни и наводнения в района, така също и известни
финансови затруднения, които изпитва дружеството.
За периода от въвеждане в експлоатация на площадката(22.10.2014г.) до 31.12.2014г.
горивната инсталация на ТЕЦ „Марица – 3“ АД е работила 92 часа, а за периода на 2015г. (
до момента на проверката – 07.12.2015г.), същата инсталация е работила – 126 часа. За тези
периоди ТЕЦ „Марица – 3“ АД е в състояние на „студен резерв“, по диспечерско
разпореждане.
Операторът има сключен договор с фирма – „СИМА“ ООД, област Кюстендил,
община Сапарева баня за оползотворяване на временно съхранените отпадъци.
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:
Няма издадени предписания
V. Съответствие, последващ контрол
При проверката не са констатирани несъответствия и не се налага извършване на
последваща проверка.
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