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Изх. №ПД-326/30.06.2016г. 

 

До 

Неохим АД 

  

 

ОТНОСНО: Изграждане на инсталация за пълнене на смесен тор в УПИ ІІ, кв.802, НТП 

химическа промишленост в гр.Димитровград. 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-326/17.06.2016г. на РИОСВ-Хасково за изграждане 

на инсталация за пълнене на смесен тор в УПИ ІІ, кв.802, НТП химическа промишленост в 

гр.Димитровград, на основание чл.6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 

изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Изграждането на инсталация за пълнене на смесен тор в УПИ ІІ, кв.802, НТП химическа 

промишленост в гр.Димитровград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

На площадка „А” на „Неохим“ АД е изграден цех за производство на смесени торове (СТ), 

инсталация извън обхвата на приложение № 4 на ЗООС. За цеха има издадени Решение за 

преценяване необходимостта от ОВОС на РИОСВ – Хасково, № ХА – 52 – ПР/2006 г. и 

Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЦР-178 от 29.11.2010 г. Производството на СТ се основава 

на механично смесване на гранулирани торове и е пуснато в експлоатация на 29.11.2010 г. 

„Неохим“ АД има издадени комплексно разрешително №8-Н1/2015, разрешително за 

водоползване от повърхностен воден обект №0649/2007г.(нов № 31130059) с Решение № РР – 

1945/20.05.2014 г. за продължаване на срока и изменение на водните количества и 

Разрешително за водоползване от подземен воден обект №1452/19.02.2003г. (нов № 31590945) с 

Решение РР - 2480/21.07.2015г. за продължаване на срока за водоползване. Инвестиционното 

предложение (ИП) предвижда изграждането на инсталация за пълнене (пакетиране) на смесен 

тор в биг бегси – големи пластмасови  опаковки, побиращи до 1,25 тона продукт всяка, в 

съществуващия цех за СТ на територията на „Неохим“ АД. Съществуващата инсталация за 

пакетиране на готовия продукт позволява пълненето на опаковки - торби по 50 кг. ИП ще бъде 

изградено в поземлен имот УПИ ІІ, кв. 802, с начин на трайно ползване Химическа 

промишленост, собственост на “Неохим” АД. За ИП ще се използва съществуваща сграда, в 

която е необходимо допълнително да се извършат следните дейности - монтаж на 

оборудването. Не се предвижда промяна в капацитета на цех СТ, нито промяна в технологията 

на производство на СТ. За да се осъществи пълненето на по-големи опаковки готов продукт е 

предвидено изграждането на носеща метална конструкция с размери 2,8 м х 2,0 м и височина 

8,15 м. Съществуващата линия, разположена в пълначно отделение на цех СТ за пълнене на тор 

в опаковки от 50 кг, ще се демонтира. Върху металната конструкция над стоманобетонната 

плоча на кота +9,25 ще се монтира бункер с обем 4,7 м3. Под бункерът се монтира везна, 

позволяваща измерването на до 1250 кг продукт. Везната е комплектована с необходимите 

клапи за запълване и изпразване, които се управляват от контролер. Под везната се разполага 

захват за биг бегси. Под захвата е разположен ролганг, съставен от четири секции, всяка със 

самостоятелно управление. ИП ще позволява работа на инсталацията с две линии за пълнене на 

готовия продукт, които ще са взаимнозаменяеми.  По време на дозирането, пресипването и 

опаковането на готовия продукт е възможно отделянето на прах, за улавянето на който е 

изградена вентилационна система. Отвежданият от вентилационната система запрашен въздух 

се подава за пречистване в съществуващо пречиствателно съоръжение – скрубер. Съдържанието 



на прах във въздуха след пречистване отговаря на посочената в Комплексно разрешително №8-

Н1/2015 емисионна норма. След реализация на ИП не се очаква промяна в количеството на 

изпусканите емисии на прах във въздуха. За електрозахранване и водоснабдяване ще се 

използват съществуващите връзки в цех СТ. Предвижда се изграждане на метална конструкция, 

монтаж на бункер, везна, захват и ролганг. По време на експлоатацията ще се използва вода от 

заводската мрежа за хигиенно-битови нужди и от заводската мрежа за язовирна вода за 

съществуващия скрубер от прахоуловителната инсталация - 20 м3/година. По време на 

строителството не се очаква образуването на отпадъци. По време на експлоатация ще се 

образуват смесени битови отпадъци от обслужващия персонал. Смесените битови отпадъци ще 

се събират в контейнер и ще се третират съвместно със смесените битови отпадъци от другите 

звена в „Неохим” АД. С реализация на ИП промишлени отпадъчни води няма да се отделят. 

Разтворът от скрубера се използва като течен тор в близката оранжерия.  Отпадъчни води се 

очакват от хигиенно–битовите нужди на обслужващия персонал. Площадката на ИП е със 

съществуваща канализация за битови води. Отпадъчните битови води ще се третират съвместно 

с отпадъчните води от останалите битови и административни сгради. Очакваният поток битови 

води е незначителен спрямо общия поток битови води. Не се предвижда промяна във вида и 

количеството на опасните химични вещества, които са налични на територията на цеха за СТ. 

Имотът, предмет на инвестиционното предложение,  не попадат в границите на защитени 

територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони 

от екологичното мрежа Натура 2000. Най- близко разположена до площта предмет на 

инвестиционното предложение е защитена зона BG0000578 „Река Марица” приета с Решение 

на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно към 

някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези 

приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие 

върху околната среда. Предвид гореизложеното не намираме основание да бъде провеждана 

процедура по Глава шеста от ЗООС за така заявеното инвестиционно предложение. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното 

предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

защитена зона BG0000578 „Река Марица”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното 

инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони 

и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 


