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 Д О К Л А Д 

 

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете 

в Комплексно разрешително № 8/2006г., издадено на “Неохим”АД, гр. 

Димитровград 

 

На основание Заповед № 74/05.12.2012г. на Директора на РИОСВ – 

Хасково и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на 

инспекцията през 2012г., в периода от 06.12.2012г. до 15.12.2012г. е извършена 

проверка на инсталациите намиращи се на работна площадка „А” 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 – Главен 

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 №8/2006г., издадено на „ Неохим” АД. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

- инсталация „Амоняк 2001”; 

- инсталация „Азотна киселина - стара /4345%/”; 

- инсталация „Азотна киселина - нова /5860%/”; 

- инсталация „Нитрит-нитратни соли (NaNO2 + NaNO3)”; 

- инсталация „Амониев бикарбонат”; 

- инсталация „Амониева селитра – нова”; 

-  изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително 

№8/2006 г. 

III. Констатации от проверката: 

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

- Условие 5. Управление на околната среда. Със заповед 

№21/21.01.2005г. на Гл. Изп. Директор са определени длъжностните лица, 
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отговарящи за изпълнение на условията в комплексното разрешително. 

Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на потребностите от 

обучение, както и план-програма за 2012 г., която се изпълнява. Изготвен е 

общ план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. 

Условие 8. Използване на ресурси 

Условие 8.1. Използване на вода. Условието се изпълнява. 

Водоизмервателни устройства са монтирани в цехове:”АМ-76”,”АК-72”, 

”ХВО неутрализационна секция”,”Водо и пароснабдяване”. Разрешените 

количества ползвана вода за производствени нужди не се превишават. 

Ползването на вода за ПБ и хигиенни нужди става на основание на 

актуално разрешително от БД ИБР- Пловдив. 

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и 

горива. Условието се изпълнява с изключение на условие 8.3.1.2. 

Операторът е планирал и изпълнил промяна в инсталацията за 

производство на амоняк. Във връзка с това е представил в МОСВ 

информация по Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за 

издаване на КР, но все още не е представена информация по приложение 

№ 6 от същата Наредба, което е необходимо условие да бъде указана и да 

стартира приложима процедура за разрешаването на тази промяна - 

преразглеждане и при необходимост актуализиране на издаденото КР. При 

изпълнението на промяната в инсталацията са променени както някои от 

действащите апарати и съоръжения, така и използваните суровини. 

Изпълнената промяна в инсталацията не е разрешена от действащото КР, 

респективно не е разрешена и замяната на моноетаноламин (суровина в 

инсталацията за амоняк съгласно издаденото КР) с активиран 

метилдиетаноламин. 

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява, с 

изключение на условие 9.2.1., при контрола на което са регистрирани 

превишения на дебитите на отпадъчните газове на изпускащи устройства /ИУ/ 

К № 9 и К № 15. Регистрирани са превишения на НДЕ на азотни оксиди от ИУ- 

К № 8 /от представен годишен доклад за извършени СНИ/ и прах от ИУ - К № 

15 /от контролни измервания/. За тези нарушения са наложени санкции. На 

производствената площадка на “Неохим” АД не се експлоатират други 

организирани източници. 

Не е изпълнено и условие 9.6.2., при контрола на което е регистрирано, че 

в цех “640” не са монтирани системи за СНИ. Започнала е процедура, избрана е 

фирмата, която ще достави и монтира системите за СНИ. 

Условие 10. Емисии в отпадъчните води.  Условието се изпълнява с 

изключение на следните: 10.1.2.1.; 10.2.2.1.; 10.3.2.1.; 10.4.2.1. за които са 

съставени актове и наложени санкции. Не са изпълнени и условия 10. 1.2.2. и 

10. 1.3.2. 

Инструкциите за експлоатация се спазват. Поддържа се оптимален 

работен режим на пречиствателните съоръжения в неутрализационната 

станция на площадката на дружеството. Работните параметри и 

предприетите действия се записват в дневници. Отпадъчните води се 
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връщат в производствения цикъл като част от технологичния процес( в 

цех „амониев бикарбонат” и цех „КФС”. Съставени са три акта за залпови  

изпускания при аварийни ситуации. За тези замърсявания не са уведомени 

РИОСВ и БД, тъй като изпусканията са констатирани при извършване на 

проверка. Таксата за 2011 г. е внесена по сметка на БД ИБР-Пловдив. При 

установяване на несъответствие на ИЕО се изготвя доклад в който се 

набелязват коригиращите действия. 

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява с 

изключение на следните: 11.6.1.; 11.6.2.; 11.6.3.; 11.6.5. 11.6.6. за които са 

съставени актове и издадени наказателни постановления. Не са изпълнени и 

условия 11.2.1. и 11.3.2. 

 Не се извършва предварително третиране на отпадъци. След 

прекратяване депонирането на отпадъци на депо „Черногорово” 

операторът не извършва транспортиране на отпадъци извън територията 

на площадката. Смесените битови отпадъци се предават по договор с 

„НЕОТИТАН” АД № 161 от 01.01.2004г. и допълнително споразумение от 

30.12.2010г. Строителните отпадъци са класифицирани с огледален код, 

но не са подложени на изпитване. 

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от 

замърсяване. Условието се изпълнява.Водата за производствени нужди и 

охлаждане от р. Марица се ползва на основание на актуално разрешително 

от БД. Не се превишават разрешените количества. Таксата за водовземане 

е внесена. Води се дневник за установените разливи и аварии. Изготвени 

са и се изпълняват необходимите инструкции. На определени места се 

съхраняват подходящи сорбиращи материали. Изпълнява се предвидения 

собствен мониторинг на подземните води и почвите. 

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии. Условието 

се изпълнява. За всяка авария се изготвя авариен протокол (в съответния 

цех). Няма значими залпови замърсявания довели до замърсяване или 

увреждане на ОС. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания. 

 

V. Съответствие, последващ контрол. 

За констатираните по време на проверката на обекта неизпълнения на 

условия: 8.3.1.2.; 9.6.2.; 10.1.2.2. е съставен АУАО № 13/31.01.2013г. Предстои 

издаването на наказателно постановление. 


