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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–А0/2011 г., издадено на Община Харманли - 

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, 

Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово” 

 
 

На 03.07.2013 г., в изпълнение на Заповед № 20/30.05.2013 г. на Директора на 

РИОСВ – Хасково, екип в състав : 

- инж. Дора Ангелова – гл. експерт, дирекция ”КОС”; 

- инж.Петър Стаматов – гл. експерт “Управление на отпадъците”; 

- инж.Кера Узунова – старши експерт - “ОЧAВВФФ”; 

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

- Бистра Пенева – ст. експерт “КПКЗ, ЕО и ДА”, 

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

разрешително № 285-Н1-И0-А0/2011г., издадено на Община Харманли със седалище и адрес 

на управление: гр. Харманли, пл. “Възраждане”, №1, БУЛСТАТ № 000903939 Ю, 

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–А0/2011 г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, 

Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово, включващо: 

- Клетка 1; 

- Клетка 2. 

 изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №285-Н1-И0-А0/2011г. 

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

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

Условие 4.1. Капацитет на инсталациите Условието се изпълнява. 

Условие 5. Управление на околната среда Условието се изпълнява. Издадена е 

Заповед № 212/16.05.2011 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. 

Изготвен е списък на необходимите инструкции. Изготвена е инструкция за аварийно 

планиране и действия при аварии. През 2011 г. са актуализирани всички инструкции, във 
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връзка с издаденото ново комплексно разрешително, а старите невалидни инструкции са 

иззети и се съхраняват при еколога на общината. 

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” Хасково. Няма констатирани превишения на количествата 

използвана вода през 2013 г. до момента на проверката. Притежателят на настоящото 

разрешително прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на 

водородната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за 

тяхното отстраняване. При констатиране на нередности се съставя протокол. През 

изминалия период не са констатирани течове. Информацията от измерване и изчисляване на 

изразходваните количества вода се документира. Представени са ежедневни замервания на 

нивото на утайката. До момента няма констатирани несъответствия. 

Условие 8.2. Енергия Условието се изпълнява. Инструкцията за 

измерване/изчисляване на изразходваните количества електроенергия е изготвена и се 

прилага. Води се Дневник от ръководител на ДТБО.  

Условие 8.3. Спомагателни материали  Притежателят на настоящото 

разрешително осъществява съхранението на дизелово гориво в 3 броя резервоари, с 

капацитет 1 m
3
, посочени на Приложение № І.Б.1.1-11 от Заявлението. Прилага се писмена 

инструкция за поддръжка на резервоарите. 

Условие 9. Емисии в атмосферата Условието се изпълнява. Системата за 

газоотвеждане се изгражда успоредно с депонирането на отпадъците. Изграждат се поетапно 

3 бр. газови кладенци на разстояние около 80 м. 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. Притежателят на настоящото разрешително има възможност при 

необходимост да овлажнява с вода всички участъци от площадката, които са източници на 

неорганизирани емисии на прах. Досега такива мерки не са предприемани, тъй като не са 

установени неорганизирани емисии. Притежателят на настоящото разрешително осигурява 

всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Не са 

постъпили  оплаквания. Не се е налагало използването на дезодориращи вещества. 

Ежемесечно се извършват собствени периодични измервания на трите газови кладенци. 

Протоколите се представят в РИОСВ – Хасково в срок. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води Условието се изпълнява. Извършва се 

мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, съгласно определените 

контролирани параметри, честота и вида на оборудването. Резултатите се вписват в дневник. 

Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за периодична проверка и 

поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения, по Условие 10.1.1.1. 

Производствените отпадъчни води – инфилтрат от клетките за депониране на отпадъци се 

използват единствено за оборотно оросяване на тялото на депото. Прилага се инструкция за 

експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на 

депонираните отпадъци, в която се използват инфилтратни отпадъчни води. Сключен е 

договор с ЕТ ”T & G – Master Clean”, гр.Хасково за извозване и пречистване на смесени 

отпадъчни води – от измиване на автомобилите, дезинфекционен трап, битово - фекални и 

дъждовни /водоплътна изгребна яма/. Извършено е измазване на ямата с битумно покритие 

за осигуряване на нейната водоплътност през месец ноември 2011г. Извършено е извозване 

на отпадни води от ямата на 09.04.2013 г. За 2013 г. до момента на проверката не е извършен 

анализ на инфилтрата. 

Условие 11. Управление на отпадъците Условието се изпълнява. Притежателят на 

настоящото разрешително събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в 

Условие 11.1., съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за 
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това места. Притежателят на настоящето разрешително извършва приемане на отпадъците 

по Условие 11.2.8 по предварително уточнен график и направена и приета заявка с 

притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор. На депото се приемат отпадъци 

с битов произход, които не се различават от разрешените в КР. Общините, депониращи на 

съоръжението, са представили в РИОСВ – Хасково доклади от основно охарактеризиране 

съгласно Приложение №1 към Заповедта. Приемането на отпадъците се извършва при 

спазване на посочените в условието изисквания – проверка на придружаващата отпадъците 

документация, визуален контрол, измерване с везна, отразяване в “Отчетната книга”. Клетка 

№2 вече е построена. Приета е с ДПК  през м. юни 2013 г. До края на годината ще се изгради 

и сепариращата инсталация по програма на ПУДОС. Инструкцията е изготвена, не са 

предавани опасни отпадъци. От началото на експлоатацията на депото не са приемани 

отпадъци, съдържащи азбест. Дейностите се документират и докладват в РИОСВ – Хасково. 

Изготвена е специализирана работна карта. 

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

изпълнява. На площадката се съхраняват нужните количества сорбиращи материали /пясък/ 

за почистване в случай на разливи. Има инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на 

разливи. До момента не са констатирани разливи или течове. Извършен е собствен 

мониторинг на подземни води за първо шестмесечие на 2013 г. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

V. Съответствие, последващ контрол 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. 

 


