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Д О К Л А Д 

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

Комплексно разрешително № 375-Н1/2014г., издадено на “Харманлийска 

Керамика” АД, гр. Харманли 

 
От 26.05.2016 г. до 27.05.2016г., в изпълнение на Заповед № 27/25.05.2016 г. на 

Директора на РИОСВ – Хасково е извършена проверка по изпълнение на условията и сроковете в 

Комплексно разрешително№ 375-Н1/2014г., издадено на “Харманлийска Керамика” АД, гр. 

Харманли със седалище и адрес на управление: адрес: гр. Харманли, ул. “Трети март”, 

№14, ЕИК №836145009, представлявано от Крум Ананиев Крумов – 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 №375-Н1/2014 г. 

 

II. Проверени инсталации и дейности: 

1. Изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №375-Н1/2014 г. 

2. Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - тухли, 

изпълняваща дейност, съгласно т. 3.5 от Приложение № 4 към ЗООС и включваща: 

- Линия Рингова пещ; 

- Линия Тунелна пещ; 

 

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

Условие № 2. Инсталации обхванати от това разрешително. Тунелната пещ по време на 

проверката не работи, а ринговата пещ временно е изведена от експлоатация. 

Условие № 4. Капацитет на инсталацията.Условието се изпълнява. Прилага се 

инструкция за измерване/изчисляване на годишното производство на инсталацията за изпичане 

на тухли. Количествата готова продукция се отчитат ежесменно и се нанасят в оперативен 

дневник.  

Условие № 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява. Изготвен е списък 

с отговорните лица за изпълнение на условията по КР. Изготвена е програма за обучение на 

персонала /Заповед №2/12.06.2014 г./, към заповедта има програма за 2016г. Проведено е занятие 

през м. април. Изготвени са необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка съгласно 

КР. Операторът поддържа актуален списък  на органите/лицата, които трябва да бъдат 

уведомявани съгласно изискванията на КР. Изготвени са инструкции за актуализация на 

документите при необходимост и инструкция за мониторинг на техническите и емисионни 
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показатели. Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието. Изготвена е 

инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. За периода няма аварийни ситуации. 

Не е провеждана процедура по преразглеждане на КР. 

Условие № 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Извършва се собствен мониторинг, 

за което се уведомява РИОСВ. Резултатите се докладват и в ГДОС. Няма случаи на 

непосредствена заплаха за нанасяне на екологични щети, както и случи за нанасяне на 

екологични щети. Няма случаи на аварийни ситуации и замърсявания. 

Условие № 8. Използване на ресурси. 

Условие 8.1. Използване на вода. Условието се изпълнява. Има издадено Разрешително 

№31530214/ 18.10.2011г. за водовземане от подземни води чрез ШК№1 и ШК№2 с разрешените 

цели на водовземане: промишлени цели и други цели. Питейно-битово водоснабдяване на обекта 

ще се извършва от градската водопроводна мрежа. Прилага се инструкция за експлоатация и 

поддръжка на процеса на овлажняване на суровините при подготовката на суровата продукция, 

основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката. Води се протокол, в който 

се отчитат резултатите от периодичните проверки на водопроводната мрежа на площадката. За 

отчитане на ползвани количества подземни води за производствени нужди са монтирани 2 бр. 

водомерни устройства на ШК№1 и ШК№2. Изготвена е инструкция за измерване/изчисляване и 

документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, води се дневник. 

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието годишната ефективна норма на 

изразходваните количества вода.  

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Прилагат се инструкции за експлоатация 

и поддръжка на технологичното оборудване – основен консуматор на електроенергия, 

резултатите се документират. Прилага се инструкция за ежемесечно измерване и документиране 

на изразходваното количество електроенергия и се отнася към произведената продукция. 

Периодично се оценява съответствието, резултатите се документират.  

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. Условието се 

изпълнява. Прилагат се инструкции осигуряващи измерване /изчисляване на използваните 

суровини, спомагателни материали и горива, изготвени са инструкции за оценка на 

съответствието. Превишава се годишната норма за ефективност на въглищния шлам(използван 

както като суровина така и за гориво). Несъответствието се дължи на по-високия % на 

съдържанието на влага и от там по-ниската калоричност. Количеството на използваното гориво 

не се превишава. Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието с годишните 

норми за ефективност. 

Условие № 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява. През 2015г. са извършени 

СПИ на тунелна пещ - ИУ № 1 и на сушилна камера - ИУ № 2. Резултатите от извършените 

собствени измервания не показват превишения на дебитите на отпадъчните газове и НДЕ на 

контролираните показатели. На производствената площадка не се експлоатират други 

организирани източници на емисии в атмосферния въздух. Прилага се инструкция за оценка на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри. Всички емисии на 

вредни вещества от инсталацията  се изпускат в атмосферния въздух организирано през 

изпускащи устройства. Разработена е и се прилага инструкция. Описани са всички източници на 

неорганизирани емисии и мерките за предотвратяването и ограничаването им. Извършва се 

периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на 

неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. Извършва се овлажняване на определени участъци на производствената 

площадка. При дейностите извършвани на производствената площадка не се използват  

интензивно миришещи вещества. Не са постъпили оплаквания за интензивно миришещи 

вещества в резултат на дейностите, извършвани на площадката. Разработена е инструкция с 

мерки за предотвратяване на емисии на интензивно миришещи вещества. Не са регистрирани 

случаи на замърсяване на АВ с отпадъчни газове от площадката. Операторът извършва 

собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове 

от изпускащите устройства, съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 6/26.03.1999г. СПИ 

се извършват в регламентираните срокове. СПИ се извършват от акредитирана лаборатория за 
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изпитване, измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от 

Наредба № 6/26.03.1999г. Собствените измервания са извършени от ЛИК “Липгей“ към 

„Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София, притежаваща сертификат валиден до 30.06.2016г. 

Операторът определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух и 

докладва, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води. Условието се изпълнява. Производствени 

отпадъчни води не се формират на площадката. Охлаждащите води се използват само в оборотен 

цикъл. Има актуален договор с „В и К“  ЕООД, гр. Хасково за заустване на смесен поток 

отпадъчни води /битово-фекални и дъждовни/ в градската канализационна система на гр. 

Харманли. Извършва се мониторинг два годишно, съгласно изискванията на КР.През 2015г. е 

извършен мониторинг през м. юни и м. септември. За 2016г. все още не е извършван 

мониторинг. Анализите и пробите се вземат от акредитирана лаборатория. Изготвени са и се 

изпълняват необходимите инструкции – за оценка на съответствието относно резултатите от 

провеждания мониторинг и инструкция за изчисляване на количествата на заустваните 

отпадъчни води. Дъждовните води се заустват в градската канализация, има сключен договор. 

Извършва се два пъти в годината мониторинг на дъждовни води, като част от смесен поток – 

битово-фекални и дъждовни. Резултатите от мониторинга на отпадъчните води се документира и 

съхранява.  

Условие № 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. Образуваните 

отпадъци на площадката не се различават по вид (код и наименование за отпадъците), 

образуваните количества не превишават разрешенитеПрилага се инструкция за оценка на 

съответствието с нормите за ефективност за количествата на образувани отпадъци отговаря на 

изискванията, извършват се записи за оценка на съответствието. Не се приемат отпадъци за 

третиране на площадката. Образуваните отпадъци се събират на определените за това места, 

съгласно изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци. Предварителното съхраняване на отпадъците се извършва съгласно изискванията на 

КР. Площадките за предварително съхраняване имат трайна настилка (бетон, асфалт или др. 

подходящ материал), не позволяваща просмукване на вода или други течности в почвата и са 

снабдени с навес, имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и са ясно 

отделени от останалите съоръжения в обекта. Предварителното съхраняване на опасни 

отпадъци, образувани от производствения процес се извършва съгласно изискванията на КР. 

Флуоресцентните тръби се съхраняват цели. За 2015г. и до момента на проверката няма 

образувани отпадъци от фуоресцентни тръби и др. отпадъци съдържащи живак. Не са 

образувани отпадъци от абсорбенти, филтърни платна, нехлорирани моторни и смазочни 

масла.Не се смесват опасни с други отпадъци. Прилага се инструкция за оценка на 

съответствието на предварителното съхранение с изискванията на КР, извършват се записи за 

оценка на съответствието. Не е извършвано предаване на отпадъци за транспортиране. Изготвена 

е инструкция за оценка на съответствието при транспортиране, но няма записи (не е извършвано 

предаване на отпадъци).Не са предавани отпадъци за оползотворяване. Образуваните битови 

отпадъци се депонират на депото.  Количествата образувани отпадъци се измерват/изчисляват, 

резултатите се съпоставят с нормите за ефективност. За дейностите по управление на отпадъци е 

докладвано в ИАОС . 

Условие № 12. Шум. Условието се изпълнява. Дейностите, извършвани на 

производствената площадка, не предизвикват шум в околната среда над граничните стойности. 

През 2015г. е извършен собствен мониторинг на нивата на шум. Извършени са измервания на: 

- дневно ниво на шум; 

- вечерно ниво на шум; 

- нощно ниво на шум. 

Извършено е наблюдение на: 

-общата звукова мощност на площадката; 

-еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката; 
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-еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. Разработена е и се прилага 

инструкция. Собствените измервания са извършени от ЛИК “Липгей“ към „Пехливанов 

инженеринг“ ООД, гр. София, притежаваща сертификат валиден до 30.06.2016г. Прилага се 

инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по 

границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. Резултатите от измерванията се документират и съхраняват. Операторът документира 

и съхранява на площадката необходимата информация и я представя при поискване. 

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

Условието се изпълнява. Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко 

въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и 

почвите. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване разположено на открито, водят се записи за извършените проверки през работния 

период, няма констатирани течове. Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от 

вещества, които могат да замърсят почвата и подземните води, осигурени са необходимите 

сорбиращи материали – на площадка № 2. Изготвен е дневник в които се отразяват случаите при 

които е имало разлив. За проверявания период не са констатирани разливи.  Товаро- разтоварни 

дейности се извършват на определените за това места - бетонирани площадки.  

Условие 13.2. Условия за мониторинг на подземни води. Условието се изпълнява. За 

2015г. е извършван мониторинг от ИЛВГ при АМЕЕС ООД. Прилага се инструкция за оценка на 

съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в табл. 

13.2.2. Резултатите от оценката се съхраняват. Протоколите от проведения мониторинг се 

съхраняват и се предоставят при поискване, представени са протоколи №№ 567, 568, 

566/14.09.2015г. За периода не са констатирани разливи, не са извършвани ремонтни дейности, 

които могат да причинят разливи, не са констатирани аварийни случаи. 

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии. Условието се изпълнява. 

Изготвен е вътрешен авариен план, включващ необходимите елементи и утвърден от 

ръководителя на предприятието. През 2016г., до момента на проверката няма производствена 

дейност на площадката и не е назначен работен персонал. Не са констатирани непланирани 

емисии, аварийни ситуации и инциденти водещи до замърсяване на повърхностните и подземни. 

Операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за 

екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размери на разходите за 

тяхното отстраняване, в съответствие с изискванията на ЗОПОЕЩ.  

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката не са констатирани несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство. 


