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Д О К Л А Д 

За извършена проверка на място по изпълнението на условията и 

сроковете в Комплексно разрешително № 281-А1/2012 г., издадено на 

ТЕЦ“Марица 3“АД, гр Димитровград, сгуроотвали “Горен бюк” и 

“Галдушки ливади” 

 
На основание Заповед № 28/2013г. на Директора на РИОСВ – Хасково от 22.07.2013 

г. до 31.07.2013 г. е извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в 

Комплексно разрешително№ 281-А1/2012г., издадено на ТЕЦ“ Марица 3 “ АД – гр. 

Димитровград със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, промишлена зона, 

БУЛСТАТ № 126526421, представлявано от инж. Петър Христов Петров, 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 № 281-

А1/2012г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

 Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ 

“Марица 3”АД, гр. Димитровград: 

- Сгуроотвал “Горен бюк” – изведен от експлоатация  

- Сгуроотвал “Галдушки ливади” в експлоатация до 31.03.2014г. 

 изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 281-А1/2012г. 

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

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

Условие 3.4. Операторът не е изградил на територията на секция №2 от сгуроотвал 

„Галдушки ливади” разрешената за изграждане площадка  за временно съхраняване 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. 

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Не са констатирани аварийни и 

други замърсявания.Операторът уведомява РИОСВ и Басейнова дирекция, в частта „Води”, 

за резултатите от мониторинга. 

Условие 8.1.1. Условието се изпълнява. За оросяване на бреговата ивица на 

сгуроотвалите се използват избистрени води от чашата на депата (сгуроотвалите) и 

дренажни води. 

Условие 9 Емисии в атмосферата Условието се изпълнява. Операторът прилага 

инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 

площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и 
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предприемане на мерки за ограничаването им. Депото за неопасни отпадъци ”Сгуроотвал 

Горен бюк” е изведен от експлоатация, а сгуро-пепелината се депонира на  депото за 

неопасни отпадъци ”Сгуроотвал Галдушки ливади”. Изградена е оросителна система, 

участъците от депото, източници на неорганизирани емисии се оросяват. Разработена е и се 

прилага писмена инструкция, в която са определени обстоятелствата, при които се налага 

оросяване на участъците от депото. При всяко включване на оросителната инсталация се 

прави запис в журнал на “ДИС”. Информацията, чието документиране се изисква с 

условията  се съхранява. Не са регистрирани случаи измерени концентрации над 

емисионните норми,непланирани емисии или повреда водеща до загуба на контрол над  

пречиствателното оборудване. Приет е сигнал на 23.05.2013 г. за запрашаване на с.Брод, при 

направената проверка е констатирано, че е неоснователен. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води Условието се изпълнява. Не са допуснати 

аварийни ситуации, налагащи отваряне на задвижките на дренажните системи. Операторът 

прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на тръбната преносна мрежа, 

помпите и съоръженията от оборотната система на сгуропепелоизвоза, включително 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. 

Излишъка от дренажни води се зауства в р. Марица. Извършва се мониторинг на зауствания 

в р. Марица смесен поток от избистрени и дренажни води при спазване на усл. 10.1.4.1. и 

усл. 10.1.4.1.1. на КР №41-Н1/2012г. Резултатите от анализите на обема и състава на смесен 

поток избистрени и дренажни води се документират и съхраняват. Метеорологичните данни 

се получават от най-близката метеорологична станция – Хасково. 

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява, с изключение на 

посочените по-долу условия. Депата приемат отпадъци само от ТЕЦ „Марица 3”. Основно 

охарактеризиране на отпадъци е извършено през 2008 г. за сгурия и пепел от сгуроотвали 

„Горен бюк“ и „Галдушки ливади“ за изпълнение на Условие 11.1.2. от КР № 281-НО/2008 г. 

С писмо О-67 от 30.01.2013 г. в РИОСВ Хасково е представен доклад от Основно 

охарактеризиране на отпадъци, който бе изпратен за утвърждаване в ИАОС-София. Поради 

осъществено пробонабиране и анализ на отпадъците по неодобрен предварително план за 

вземане на проби докладът не е утвърден от ИАОС. Измерване и регистрация не се 

извършва. Извършва се единствено изчисление на получените отпадъци от горивния процес, 

съобразно пепелното съдържание на използваните въглища. Невъзможен е отказ за 

приемане на отпадъци, тъй като депата и ТЕЦ се обслужват от един и същи оператор. 

Отпадъци по условие 11.1.1.1. не са предавани за транспортиране. Същите не са предавани 

за обезвреждане или за оползотворяване. Срокът за съхранение на отпадъците по условие 

11.1.1.1. изтича на 27.09.2013г. Прилага се инструкция за оценка съответствието на 

обезвреждане на отпадъци с определените в условията на настоящото КР  изисквания, но не 

са съставени протоколи за констатирани несъответствия, причини, коригиращи действия. 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на количествата на депонираните 

отпадъци. Осъществява се мониторинг на тялото на     депата за неопасни отпадъци 

”Сгуроотвал Горен бюк” и ”Сгуроотвал Галдушки ливади. 

Условие 11.1.1.2. Условието не се изпълнява. Не се извършва предварително 

третиране на отпадъците по условие 11.1.1.1., чрез осушаване преди предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане. Отпадъкът с код 100105-технически гипс се осушава 

на площадка № 73 по КР 41-Н1-2012г. 

Условие 11.2.1.1. Условието не се изпълнява. Площадките за осушаване и 

съхранение на отпадъци, код D15 (съхраняване на отпадъците, до извършване на която и да 

е от операциите по обезвреждане D1-D14, освен временно съхраняване до събирането на 

отпадъците от мястото на образуването им), разположени на територията на секция № 2 от 

сгуроотвал „Галдушки ливади“ и на секция № 1 от сгуроотвал „Горен бюк“ не са изградени, 

поради което отпадъците по Условие 11.1.1 се приемат за обезвреждане чрез депониране 

(код D1) 

Условие 13 Опазване на подземните води от замърсяване. Условието се 

изпълнява. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 
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тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 

отстраняване на течовете, резултатите се нанасят в дневници по цехове. На три месеца се 

прави отчет от н-к цеха. Няма констатирани разливи на вредни и опасни вещества. Има 

изготвена инструкция за отстраняване на разливи.Не се извършва инжектиране, 

реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни,приоритетни, опасни 

и вредни вещества в подземните води. Извършва се собствен мониторинг на подземни води, 

на шестмесечие. Резултатите се документират, съхраняват и представят при поискване.   

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

За констатираните несъответствия е съставен акт по КР № 41-Н1/2012г. 


