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Д О К Л А Д

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно
разрешително №77/2007г.(І-ва актуализация), издадено на “Вулкан Цимент“
АД – гр Димитровград

От 01.11.2010г. до 30.11.2010г. експерти от РИОСВ – Хасково, в
изпълнение на съгласуван с дирекция ”Политики по околна среда” и
дирекция „Превантивна дейност” при МОСВ график и съгласно заповеди №
97 и № 98/2010г. на Директора на РИОСВ – Хасково извърши проверка
относно изпълнението на условията и сроковете в Комплексно
разрешително №№77/2007г.(І-ва актуализация), издадено на “Вулкан
Цимент“ АД – гр Димитровград.

Издаденото комплексно разрешително е за експлоатация на следните
инсталации и съоръжения:

Инсталации, които попадат в обхвата на точка 3.1 от Приложение 4 на
ЗООС:

1. Инсталация за производство на циментов клинкер;
Инсталации, които попадат в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на

ЗООС:
1. Депо за опасни отпадъци – не е в експлоатация;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
1. Инсталация за производство на цимент;

При проверката бяха направени следните констатации:
Условие 5. Управление на околната среда Условието е изпълнено.

“Вулкан Цимент”АД, гр. Димитровград прилага система за управление на
околната среда.

Условие 8. Използване на ресурси
Условие 8.1 Вода Условието се изпълнява. Издадено е актуално

разрешително от БД-Пловдив за водовземане от воден обект р.Марица
300745/11.02.2005г. Ползването на вода за питейно –битови нужди става на
база договор с “В и К“ Димитровград. Количествата ползвана вода за
производствени нужди не се превишават. Изработени са и се прилагат
всички необходими инструкции, съгласно изискванията на условията.

Условие 8.2.Използване на енергия. Условието се изпълнява.
Извършва се периодична проверка и профилактика на съоръженията.
Резултатите се отбелязват в журнали. Прилага се инструкция за измерване
и документиране на количествата електроенергия.

Условие 8.3. (І-ва актуализация) Използване на суровини,
спомагателни материали и горива. Условието се изпълнява. Към момента
не се ползва алтернативно гориво. Прилагат се инструкции, осигуряващи



измерване/изчисляване и документиране на количествата суровини,
спомагателни материали и горива.

Условие 9.Емисии в атмосферата Условието се изпълнява.
Пречиствателните съоръжения съгл. цитираните в условието таблици, към
съответните източници са изградени. Пречиствателното оборудване, към
съответните инсталации, които са в експлоатация, се поддържа в
съответствие с инструкциите за експлоатация и оптимален работен режим.
Мониторинг се извършва на всички действащи пречиствателни съоръжения
към съответните източници. Не са регистрирани превишения на НДЕ.

Условие 10.Емисии на отпадъчни води Условието се изпълнява.
Отпадъчни води не се заустват в р. Марица. Савакът е пломбиран на
20.05.2009г. и след това не е отварян. До момента не са допуснати залпови
изпускания на замърсяващи вещества.

Условие 11.(І-ва актуализация) Управление на отпадъците
Условието се изпълнява. Образуваните отпадъци при работата на
инсталациите не се различават по вид (код и наименование) и не
превишават количествата, посочени в КР. Програмата за управление на
дейностите по отпадъците е актуализирана и представена в РИОСВ.

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от
замърсяване Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за
периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени
на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.
Изготвят се протоколи при направените проверки. Изградени са 5 пункта на
мониторинг на подземни води за проучване, ползване и опазване на
подземните води - 3 около депото с допълнителни анализи на  сулфати и
хром и 2 на входа на потока. Извършва се собствен мониторинг на подземни
води.

Констатациите от проверката са, че „Вулкан Цимент”АД, гр.
Димитровград изпълнява условията от комплексно разрешително
№77/2007г./І-ва актуализация/.

Изготвил: Б. Пенева


