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 Д О К Л А Д 
 
За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в 
Комплексно разрешително № 8-Н1/2015г., издадено на “Неохим”АД, гр. Димитровград 

 
На основание Заповед № 85/30.10.2017 г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2017г., 
в периода от 30.10.2017 г. до 03.11.2017 г е извършена проверка на инсталациите намиращи 
се на работна площадка „Б” на „ Неохим” АД, попадащи в  обхвата на Приложение 4 на 
ЗООС. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. 
“Химкомбинатска” №3, ЕИК836144932, представлявано от Димитър Стефанов Димитров – 
Изпълнителен директор. 

I. Цел на проверката 
Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол относно 

спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №9/2004г., 
издадено на „ Неохим” АД. 

II. Проверени инсталации и дейности: Проверени бяха намиращите се на 
площадката и разрешени за експлоатация инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 
№4 от ЗООС са: Полиетиленов оксид (Бадимол) – консервирана; Полиамид-6 (ПАА). 

Инсталации на площадка „Б“, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС - 
Преработка на пластмаси. 

 III. Констатации от проверката: 
При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 
Условие 2. Инсталации обхванати от това разрешително.  
- Полиетиленов оксид(бадимол) – консервирана, попада в приложение 4 от ЗООС(4.1., 

б. з); 
- Полиамид-6(ПАА) - попада в приложение 4 от ЗООС(4.1., б. з) - през 2017г. 

инсталацията не е работила. 
- Преработка на пластмаси – непопада в приложение 4 от ЗООС. През 2017г. на 

матрицата са произведени около 60 кг. пластмасови изделия, от външни производители. 
Условие 4. Капацитет на инсталациите. Условието се изпълнява. Докладва се с ГДОС. 
Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Няма случаи на аварийни ситуации. 
Условие № 8. Използване на ресурси 
Условие 8.1. Използване на вода. Условието се изпълнява. Ползването на вода се 

извършва на основание на договор с „ВиК“-Димитровград. За проверявания период няма  
превишение на ползваната вода. Има инструкции за проверка на техническото 

състояние на водопроводната мрежа и оборудването – основен консуматор на вода. 
Ползваното количество вода се измерва с измервателни уреди. Има инструкции за 
установяване на несъответствия. Не са установявани течове. 
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Условие 8.2. Използване на енергия. Условието се изпълнява.  Консумираните 
количества на ел. енергия се докладват с ГДОС.През 2017г. инсталацията за -Полиамид-
6(ПАА) не е работила, а инсталацията за  полиетиленов оксид(бадимол)  е консервирана. 

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. Условието се 
изпълнява.  Извършва се анализ на годишните количества употребявани суровини и се 
сравняват с разрешените количества по КР - за тон продукция полиамид-6.При проверка за 
съответствие на количеството потребена суровина, не са установени несъответствия с 
разрешените в КР № 9/2004 - капролактам, количество по КР 1,07 т/т, а 0,80 е докладвано в 
ГДОС 2016. Не се използват неразрешени в КР суровини и спомагателни материали. ВП 08-
02 

Представена е процедура „Отчитане – междуцехово и продукция за продажба“. 
Процедурата обхваща процесите по представяне и обработка на оперативни отчетни данни 
и изготвяне на окончателен отчет. В отчетно бюро към ОТА се подава първична 
информация (ежедневна), а готовата продукция се отчита сумарно на денонощие. 
Месечното отчитане е пълно и окончателно. В края на всеки месец се съставя констативен 
протокол за наличностите на суровини и готови продукти. Годишно се прави оценка на 
съответствието с КР. Не са установени несъответствия. Операторът прилага писмена 
инструкция за оценка на съответствието на измерените или изчислени количества суровини, 
спомагателни материали и горива с определените в таблици 8.3.1.1 – 8.3.1.2. разходни 
норми. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се 
документират. Към настоящият момент не се извършва съхранение на течни суровини 
поради неработеща инсталация. Резервоарите, по Условие 8.3.4.3. са снабдени със средства 
за защита на почвите и подземните води от замърсяване. Ежегодно се извършва комплексна 
проверка на резервоари и обваловки. Не са установени несъответствия, представен е в 
РИОСВ обобщен доклад. Не се допуска задържане на течности в обваловките. Операторът 
прилага инструкция, осигуряваща предотвратяване на препълването на резервоарите по 
Условие 8.3.4.3. Операторът прилага писмена инструкция за техническо обслужване и 
ремонт на резервоарите по Условие 8.3.4.3. Операторът съхранява спомагателните 
материали и реагентите в оригиналните им опаковки, единствено в складовете описани в 
табл. II-4.3.1. и посочени на фигура II-4-22 Б от Заявлението по начин, недопускащ 
нарушаване целостта на опаковките. Операторът прилага инструкция за поддръжка и 
периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение. 
Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течове както и поддръжка на 
фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за течни суровини, 
спомагателни материали, горива и продукти при работата на инсталациите по Условие 2, не 
са установени несъответствия. 

Условие № 9. Емисии в атмосферата 
Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване 
Условие 9.1.1 Условието се изпълнява. На площадка Б на “Неохим” АД, не се 

използват прахообразуващи суровини.Изходните суровини са под формата на гранули. На 
площадката няма източник на организирани емисии. 

няма източник на организирани емисии. На площадката няма източници на 
неорганизирани емисии. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка за 
наличието на източници на неорганизирани емисии. Разработена е и се прилага инструкция 
за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 
ограничаване на неорганизираните емисии. Производствената дейност на площадката, не е 
свързана с отделянето и разпространението на интензивно миришещи вещества. Не са 
постъпвали оплаквания за миризми в резултат от производствената дейност на площадката. 
Разработена е и се прилага инструкция за предотвратяване /намаляване на емисии от 
интензивно миришещи вещества. Не са регистрирани случаи на замърсяване на 
атмосферния въздух от емисии, в резултат от дейността на площадката. 
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Условие 10. Емисии на отпадъчни води. Условието се изпълнява. Има инструкция за 
периодична проверка и поддържане на канализационната врежа за отпадъчни води. 
Заустването на отпадъчни води се извършва съгласно договор с „ВиК“ в градска 
канализация. Съгласно показателите в този договор се извършва мониторинг на 
заустваните, отпадъчни води. Резултатите от мониторинга се съхраняват. Битово-фекалните 
води се заустват в градска канализация съгласно договор. Съгласно показателите в този 
договор се извършва мониторинг на заустваните битово-фекални води. Има инструкция за 
периодична проверка и поддържане на канализационната врежа за дъждовни води, които се 
заустват съгласно договор с „ВиК“. Извършва се мониторинг на заустваните води. 
Резултатите от мониторинга се съхраняват.  

Условие №11. Управление на отпадъци.  
Условието се изпълнява.  През 2017г. инсталациите попадащи в приложение 4 от 

ЗООС не са работили. Не се генерират отпадъци различни по вид и превишаващи 
разрешените количества. На площадката не са приемани отпадъци. Временното съхраняване 
на отпадъци се извършва съгласно изискванията. На площадката няма съхранени отпадъци. 
Не се смесват опасни с неопасни отпадъци, опасни отпадъци с други вещества и 
оползотворими с неоползотворими отпадъци. Спазват се изискванията на Глава III на 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 
отпадъци.  Спазва се изискването на площадката да се събират единствено отпадъци 
разрешени с условие 11.1. Синтетични и моторни масла се събират в затворени, химически 
устойчиви съдове. Спазва се срока за временно съхраняване на отпадъци. На площадката не 
се съхраняват временно отпадъци, разрешени с условие 11.3.3. Не се съхраняват временно 
синтетични, моторни и смазочни масла. 

Не са предавани, за транспортиране производствени и опасни отпадъци. 
Не са предавани за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъци 

разрешени с условие 11.5.1. 
Не са предавани за депониране отпадъци разрешени с условие 11.6.1. 
Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните 

количества генерирани отпадъци, с разрешените от КР количества. 
Условие №12. Шум.  
Условието е изпълнено. Дейностите, извършвани на производствената площадка не 

предизвикват шум над нормативно установените нива. На площадка Б производствените 
мощности са с натоварване под 70 % (за 2016г. продукцията е 500кг., а за 2017г. около 
50кг.), поради което не е възможно извършването на СПИ. Инструкцията за периодично 
наблюдение на показателите е разработена и се прилага. От главен еколог е разработена и се 
прилага инструкция за оценка на съответствието. Резултатите, съгласно инструкцията се 
документират в Дневник за резултатите от измерените нива на шум. Резултатите се 
съхраняват и докладват с ГДОС. Не са констатирани несъответствия. За контролирания 
период не са постъпвали оплаквания от граждани. 

Условие №13.Опазване на почвaтa и подземните води от замърсяване.  
Условието се изпълнява, с изключение на условие 13.8.1. Не се отвеждат пряко или 

непряко вредни и опасни вещества в почвата и подземните води. Разработена е инструкция 
за отстраняване на разливи. В случаи на разливи са осигурени сорбиращи материали. Тези 
случаи се отбелязват в дневници. Няма случаи на разливи. Определени са местата за 
извършване на товаро-разтоварни работи.Има инструкция за проверка на течове от 
тръбопроводи и оборудване. Пунктовете за мониторинг на почви и подземни води са 
съгласувани с РИОСВ и БД.Извършва се мониторинг на подземните води. Извършва се 
периодична оценка на съответствието на концентрацията на вредни вещества в подземните 
води. Документира се в протоколи на акредитирани лаборатории – ИЛЕ – Неохим и КЦМ-
Пловдив. Няма аварийни ситуации. 

Условие 13.8.1. Условието не се изпълнява. Съгласно представения и утвърден план за 
мониторинг на почви за площадка „Б“, „Неохим“ АД е следвало да извършва мониторинг на 
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почви - веднъж на две години. За изтеклите две години – 2015г. и 2016г. Операторът не е 
извършил такъв мониторинг. 

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии.Условието се изпълнява. Не са 
констатирани залпови замърсявания. Не са констатирани аварийни ситуации при които да 
се изпускат замърсяващи вещества в околната среда.Не са констатирани случаи на измерени 
концентрации на вредни вещества на емисионните норми или непланирани емисии. 

Условие №15. Преходни и анормални режими на работа. Условието се изпълнява. 
Прилага се технологична инструкция за пускане и спиране на инсталацията. Описани са 
всички действия в последователен ред. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 
Във връзка с неизпълнението на условие 13.8.1. е издадено предписание, в срок до 

29.12.2017г. да бъде извършен мониторинг на почви на площадка „Б“. 
V. Съответствие, последващ контрол. 
След изтичане на срока на издаденото предписание ще бъде проверено изпълнението 

му. 
 


