
 

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 № 124-Н0-И1-А0/2014г., издадено на 

„Хармони-2012” ЕООД, гр. София 

 

На основание Заповед №68/2017 г. на Директора на РИОСВ – Хасково и 

в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на 

инспекцията през 2017г., на 19.09.2017 г.е извършена проверка на работната 

площадка на „Хармони-2012” ЕООД, намираща се в гр. Кърджали, бул. „ 

България“ № 127.  За дейността извършвана на площадката е издадено КР № 

124-Н0-И1-А0/2014г. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район Триадица, ул. ‚ Енос „ № 2, ЕИК126526421, представлявано от 

Иван Елкин – Управител. 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол 

относно спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително № 124-Н0-И1-А0/2014г., издадено на „Хармони-2012” ЕООД. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

Производствената дейност на площадката на “Хармони 2012“ЕООД, гр. 

Кърджали, бул. „България“№ 127 е преустановена. Инсталацията за 

производство на цинк и съединения на цинка и инсталацията за производство 

на олово и оловни сплави  са изведени от експлоатация. 

III. Констатации от проверката: 

Производствената дейност на площадката на “Хармони 2012“ЕООД, гр. 

Кърджали, бул. „България“№ 127 е преустановена. В експлоатация е само 

пречиствателната станция разрешена с условие 10.1.1.2. от КР.  Инсталацията 

за производство на цинк и съединения на цинка е изведена от експлоатация. 

Съоръженията са демонтирани. Всички производствени сгради са разрушени. 

Инсталацията за производство на олово и оловни сплави  е изведена от 

експлоатация. Съоръженията са демонтирани. Всички производствени сгради 

са разрушени. През 2017г. са разрушени сградите на цех „Рафинация“, цех 

„Прахоулавяне“, цех „Акумулаторни отпадъци“.  

Условие №10. Емисии на отпадъчни води. 
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На площадката на „Хармони 2012“ЕООД не се извършват 

производствени дейности, въпреки това ПСОВ се поддържа в експлоатация, 

като постъпващите от площадката води се събират в усреднителен резервоар 

на вход и в зависимост от количеството им се подават на определен период в 

съоръженията за третиране. През 2017г. не са констатирани залпови 

изпускания. Собственият мониторинг на пречистени, отпадъчни води след 

ПСОВ се извършва всеки месец, като пробовземането и анализите се 

извършват от  „АМЕЕС“ООД, Изпитвателна лаборатория „Води и Горива“, гр. 

Раднево, съгласно сключен договор. При извършената проверка беше  

констатирано, че дъждовните води от района на временните депа за опасни 

отпадъци са проправили път извън изградените канавки в източната част 

покрай бетоновата ограда, под нея и извън площадката на обекта към яз. 

„Студен кладенец“, без да преминават през ПСОВ, което е предпоставка за 

неизпълнение на условие 10.1.2.1. от КР. В момента на проверката, поради 

сухия период, не беше наблюдавано такова нерегламентирано заустване. 

„Хармони 2012“ЕООД следва незабавно да набележи и изпълни мерки за 

предотвратяване на такова нерегламентирано заустване на дъждовни води. 

Условие №11. Управление на отпадъците. 

На площадката на „Хармони 2012“ ЕООД не се извършват 

производствени дейности. Нови количества отпадъци се образуват само от 

разрушените през 2017г. съществуващите сгради, които не са необходими за 

функциониране на новите производствени мощности. По Наредба № 1/2014 г. 

не са предвидени образци на отчетни книги за строителните отпадъци, тъй 

като за тях се води транспортен дневник по чл.8, ал.1 от Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали (ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.) и се отчитат при изпълнение на плана 

за управление на строителни отпадъци, което по договор е възложено на 

изпълнителя. 

Да се представи в РИОСВ - Хасково отчетна книга за образувани 

отпадъци (прил. № 1 към Наредба № 1/2014 г.) и да се подават годишни отчети 

към ИАОС-София. 

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от 

замърсяване. 

Съгласно комплексното разрешително на площадката има 16 бр. 

пиезометри за мониторинг на подземни води и 5 бр. пиезометри в района на 

временните депа за опасни отпадъци. Тези опасни отпадъци, по програмата за 

минали щети, ще бъдат предепонирани на новото депо за опасни отпадъци. 

Местоположението и броят на пунктовете за собствен мониторинг на 

подземни води са определени на база на хидрогеоложко проучване относно 

извършваните дейност в съществуващите тогава производства на цинк и 

олово. Към момента тези производства са преустановени, производствените 

сгради са разрушени, предстои изграждане на нови производствени мощности. 

Операторът е взел проби за анализ на подземни води само за второто 

шестмесечие на 2017г. Бяха представени протоколи от 31.08.2017г. за вземане 

на проби, за извършване на анализи на подземни води от 7 броя пиезометри ( 

С-12; С-4; С-3; С-1; С-13; С-3; С-7) и за още три броя е установено при 
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пробовземането, че са сухи (С-2А; С-10; С-11). Останалите пиезометри не са 

открити или са затрупани от строителни отпадъци.  

Относно собствения мониторинг на почви – са взети проби и е извършен 

анализ през м. април от 5 броя пункта за мониторинг, съгласно изискванията 

на КР и посочените координати. Беше установено, че пунктовете за 

мониторинг на почви не са оформени и означени съгласно изискванията. 

„Хармони 2012“ЕООД следва изпълни мерки за привеждането на тези 

пунктове за мониторинг в съответствие с изискванията. 

 Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на 

части от тях. 

Операторът е представил в РИОСВ проект за демонтаж на съоръженията 

и разрушаване на старите производствени сгради. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания. Операторът е уведомил РИОСВ, че е 

изпълнил мерки по привеждане на пунктовете за мониторинг на почви в 

съответствие с изискванията. С писмо изх.№ 352/13.10.2017г. Операторът е 

представил резултатите от проведения на 31.08.2017г. мониторинг на 

подземни води и е уведомил, че през втората половина на м. ноември ще 

извърши отново мониторинг на подземните води.  

V. Съответствие, последващ контрол. 

От направените констатации не се налага извършване на последващ 

контрол. 


