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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 № 84/03.10.2016 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 „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 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 №8-Н1/2015г., 

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: Формалин – не работи; Карбамид-формалдехидна смола – не работи; 

Амоняк - работи; Амониев хидрооксид - работи; Райски газ - не работи; Получаване на азот 

и кислород - работи; Производство на азотна киселина- стара - работи; Производство на 

азотна киселина- нова - работи; Производство на нитрит – нитратни соли – работи; Амониев 

бикарбонат - работи; Магнезиев нитрат - работи; Желязо-Молибденов катализатор - не 

работи; Амониева селитра – работи; Депо за опасни и производствени отпадъци – не се 

експлоатира. 

 III. Констатации от проверката: 

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

Условие 2. Инсталации обхванати от това разрешително. Намиращите се на 

площадката и разрешени за експлоатация инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 

№4 от ЗООС са: Формалин – не работи; Карбамид-формалдехидна смола – не работи; 

Амоняк - работи; Амониев хидрооксид - работи; Райски газ - не работи; Получаване на азот 

и кислород - работи; Производство на азотна киселина- стара - работи; Производство на 

азотна киселина- нова - работи; Производство на нитрит – нитратни соли – работи; Амониев 

бикарбонат - работи; Магнезиев нитрат - работи; Желязо-Молибденов катализатор - не 

работи; Амониева селитра – работи; Депо за опасни и производствени отпадъци – не 

въведено в експлоатация. 

Условие 2.1. Работи се по изпълнението на условието. Депото за опасни и неопасни 

производствени отпадъци не е въведено в експлоатация. Завършени са строително - 

монтажните работи по изграждане на самото депо. Пречиствателно съоръжение за 

инфилтрат (разрешено с условие 3.4.4.) от депото за опасни и производствени, твърди 

отпадъци е изградено. Самото депо също е изградено, но не се експлоатира. Очаква се 
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провеждане на 72-часова проба на работата на пречиствателното съоръжение и назначаване 

на комисия за приемане на обекта като цяло и въвеждането му в екслоатация. 

 

Условие 3. Обхват 

Условие 3.4. Работи се по изпълнението на условието. Разрешените с комплексното 

разрешително промени, съгласно условия: 3.4.1.; 3.4.2. и 3.4.3. са реализирани и 

съоръженията работят. 

Пречиствателно съоръжение за инфилтрат (разрешено с условие 3.4.4.) от депото за 

опасни и производствени, твърди отпадъци е изградено. Самото депо също е изградено, но 

не се експлоатира. Очаква се провеждане на 72-часова проба на работата на 

пречиствателното съоръжение и назначаване на комисия за приемане на обекта като цяло и 

въвеждането му в екслоатация. 

Условие 4. Капацитет на инсталациите. Натоварването на инсталациите по отношение 

на произведена продукция – капацитет (т/г) се докладва със съответния ГДОС. 

Условие № 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява. Прилагат се 

инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно КР. Към 

инструкцията по усл. 5.2. е включен анализ и оценка на съответствието на получените 

резултати от мониторинга на техническите и емисионни показатели. Инструкцията за 

периодична оценка на наличието на нови нормативни разпоредби относно работата на 

инсталациите по условие 2. Е разработена като оперативен документ ОД 18-01 към основна 

процедура за управление „Мониторинг и измерване“. 

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява, с изключение на условие 7.2. и 

условие 7.3., които не са изпълнени. 

При възникване на авариини ситуации се уведомява РИОСВ. Операторът не е 

планирал изменения в работата на инсталациите, освен разрешените от КР. Няма 

непосредствена заплаха или нанесени екологични щети. 

Условие 7.2. Условието не е изпълнено. Операторът не е уведомил РИОСВ за 

началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или 

по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална 

експлоатация на инсталациите разрешени с условие 3.4.3. Разрешените с това условие 

(3.4.3.) нова, успоредно работеща линия за производство на амониева селитра (цех 640) и 

реконструкция на отделенията за гранулация и охлаждане на готовия продукт са изградени 

и работят. 

Условие 7.3. Условието не е изпълнено. Операторът не е представил в РИОСВ копие 

от документа за въвеждане в експлоатация на разрешените с условие 3.4.3. нова, успоредно 

работеща линия за производство на амониева селитра (цех 640) и реконструкция на 

отделенията за гранулация и охлаждане на готовия продукт, които са изградени и работят. 

Условие № 8. Използване на ресурси 

Условие 8.1. Използване на вода 

Условие 8.1.1. Условието се изпълнява. Ползването на вода се извършва на основание 

на разрешително № 0649/19.11.2001г., изменено и продължено с Решение № РР-

1945/20.05.2014г. 

Условие 8.1.2. Условието се изпълнява. За проверявания период няма констатирано 

превишение на количествата посочени в Таблица 8.1.2. 

Условие 8.1.3 Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за експлоатация и 

поддръжка на технологичното оборудване в инсталацията за производство на амоняк - 

основен консуматор на вода за производствени нужди. 

Условие 8.1.4 Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за извършване на 

проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката.Резултатите 

се отразяват в дневници и се докладват с ГДОС. 

Условие 8.1.5.1. Условието се изпълнява. Има монтирани измервателни устройства 

или се изчислява по балансов метод, съгласно разработена методика.. 
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Условие 8.1.5.2. Условието се изпълнява. Прилага се разработената инструкция за 

измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за 

производствени нужди и охлаждане, които се отчитат ежедневно. Количества използвана 

вода се документират в ежемесечни протоколи и годишни отчети от отдел „Технология и 

анализи“, и се представят в БД ИБР – Пловдив. 

Условие 8.1.5.3. Условието се изпълнява. Прилага се разработената инструкция за 

оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди и 

охлаждане. Резултатите се докладват в ГДОС. Не са констатирани нарушения и 

несъответствия. 

 

Условие 8.1.5.4. Условието се изпълнява. Резултатите от изпълнението на 

инструкцията за проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се 

документират в журнали, които се съхраняват в цех „Пароразпределение и ВиК“. 

Условие 8.1.5.5. Условието се изпълнява. Резултатите се документират в дневници. 

Условие 8.2. Използване на енергия. Разработени са и се прилагат инструкции за 

експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване основни консуматори на електро 

енергия в инсталациите, намират се по работните места в съответните цехове. Прилага се 

инструкция за проверки на топлопреносната система. Резултатите от проверките на 

топлопреносната система се документират в журнали, които се намират в цех 

„Пароразпределение и ВиК“.Изразходваните количества електро- и топлоенергия се 

измерват и се докладват с ГДОС. Прилага се инструкция за оценка съответствието на 

изразходваните количества електро- и топлоенергия. Годишната норма за ефективност на 

изразходваните количества електро- и топлоенергия се докладва с ГДОС. 

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Условие 8.3.1.1. Условието се изпълнява Извършва се анализ на годишните 

количества употребявани суровини и се сравняват с разрешените количества по КР и за тон 

продукция. При проверка за съответствие на количеството потребени суровини, не са 

установени несъответствия с разрешените в КР № 8-Н1, напр. амоняк, количество по КР 

0,214 т/т, количество количество за единица продукт 0,214. 

Условие 8.3.1.2. Условието се изпълнява. Извършва се анализ на годишните 

количества употребявани спомагателни материали и се сравняват с разрешените количества 

по КР и за тон продукция. При проверка за съответствие на количеството потребени 

спомагателни материали, не са установени несъответствия с разрешените в КР № 8-Н1. 

Условие 8.3.1.3. Условието се изпълнява. Извършва се анализ на годишните 

количества употребявани спомагателни материали и се сравняват с разрешените количества 

по КР и за тон продукция. При проверка за съответствие на количеството потребени 

спомагателни материали, не са установени несъответствия с разрешените в КР № 8-Н1. 

Условие 8.3.2.1. Условието се изпълнява. 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 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. 

Условие 8.3.2.2. Условието се изпълнява. ОП 04 «Управление на несъответстващ 

продукт и несъответствия». Целта на процедурата е идентифициране и отстраняване на 

несъответстващ продукт за предотвратяване на неговото непреднамерено използване или 

доставка, както и идентификация и управление на налично и потенциално несъответствие 

по отношение на околна среда, здраве и безопасност при работа.  

ОП 05 «Планиране, коригиращи действия, превантивни действия». Процедурата 

регламентира процесите, изискванията, реда и отговорностите за контролиране, 

предприемане и осъществяване на коригиращи и превантивни действия в отговор на 
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външно или вътрешно докладвани несъответствия, предложения и възможности за 

подобрения, свързани с цялостната дейност на «Неохим» АД. Целта е коригиращите и 

превантивни действия да се идентифицират и прилагат последователно и ефективно за 

непрекъснато подобряване ефективността на СУК, СУОС и СУЗБР. При проверка за 

съответствие на количествата потребени суровини, спомагателните материали и горивата не 

са установени несъответствия. 

ОП 14 «Анализ на данните», обощава се информацията за потреблението на суровини, 

спом. матерали и горива. 

Условие 8.3.3.1. Условието се изпълнява. Операторът докладва ежегодно, като част от 

ГДОС, изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употреба на 

суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2., които попадат в 

обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. 

Условие 8.3.3.2. Условието се изпълнява. Операторът докладва ежегодно, като част от 

ГДОС, резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.3.2.2., установените 

несъответствия и предприетите коригиращи действия. Не са установени несъответствия и не 

са предприемани коригиращи действия. 

Условие 8.3.4.1. Условието се изпълнява Всички химични вещества и смеси, 

класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са 

опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. 

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на 

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH). 

Условие 8.3.4.1.1. Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото 

разрешително съхранява на площадката и при поискване представи копия от ИЛБ, напр. на 

азотна киселина, амоняк, дизелово гориво, натриев хопохлорид. 

Условие 8.3.4.1.2. Условието се изпълнява. Съхранението на химични вещества и 

смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за 

безопасност, съгласно чл.4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси. 

Условие 8.3.4.3. Условието се изпълнява. Операторът съхранява опасните химични 

вещества, използвани като суровини, спомагателни материали и горива, в складовете за 

съхранение посочени на Приложение 18 „Схема на разположени на площадки на 

съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти“ от заявлението. 

Условие 8.3.4.4. Условието се изпълнява. Към момента на проверката няма промяна на 

местата за съхранение на ОХВС. 

Условие 8.3.5.1. Условието се изпълнява. Извършена е проверка на склад № 908. 

Представен е протокол от 06.12.2016 г. за оценка на безопасността на съхранението на 

ОХВС. Комисията не е установила несъответствие. Протоколът се съхранява в отдел  

„ИООС“. 

Условие 8.3.6.1. Условието се изпълнява. През 2016 г. е извършена проверка за 

състоянието на тръбопроводи и резервоари за течни суровини, спомагателни материали и 

горива. С разпореждане на директор „Производство“ изх. №191/2016 г. е извършена 

проверка на правилното ежегодно водене на Дневник-досие за всяка от позициите в 

Списъка на съоръжения, неподлежащи на Технически надзор, съгласно Заповед № 249/2015 

г. за извършване на външен и вътрешен оглед на ненадзорни резервоари, тръбопроводи и 

съоръжения /с периодичност на прегледите на 1 година/. Представен е Протокол, утвърден 

от директор „Производство“ за извършена проверка на документацията, осигуряваща 

съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните 

изисквания и условията в КР /дават се указания за извършване на дебелометрия на 

апаратите и тръбопроводи във всички цехове.  

През отчетният период не са констатирани течове от тръбопреносната мрежа за 

суровини и спомагателни материали и не са допускани замърсявания на околната среда. 
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Условие № 9. Емисии в атмосферата 

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване 

Условие 9.1.1 Условието се изпълнява. В експлоатация са: 1бр. каталитичен реактор; 

алкална очистка; 2 факела; селективна каталитична редукция, каталитичен реактор-

неселективна каталитична редукция; промивен скрубер; ръкавен филтър; скрубер. 

Условие 9.1.2. Условието се изпълнява. За всяко пречиствателно съоръжение писмено 

са определени: контролирани параметри; оптимална стойност на контролираните  

параметри; вид на измерването; оценка (проверка); период на измерване; доклад / 

документиране; резервни части. 

Условие 9.1.3. Условието се изпълнява. Информацията е представена по време на 

проверката. 

Условие 9.1.4. Условието се изпълнява. От р-л отдел „ТА“ е разработена и се прилага 

инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения. Отчетените 

стойности на контролираните параметри се отразяват в „Журнал на оператора“.Честотата на 

мониторинг е определена съгласно „План за собствен мониторинг“ 

Условие 9.1.5.1. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична 

оценка. Не са регистрирани несъответствия. В случай на такива са разработена процедури 

ОП 04 и ОП 05 от ИСУКОСЗБР, според които се изготвят доклади за несъответствия и 

предложения за предприемане на коригиращи действия. 

Условие 9.1.6.1. Условието се изпълнява. Резултатите се съхраняват  и документират в 

годишен доклад, където се отразяват съответствието или броя несъответсвия през текущата 

годината.  

Условие 9.2. Емисии от точкови източници 

Условие 9.2.1. Условието се изпълнява. Не са регистрирани превишения на дебитите 

на отпадъчните газове от всички източници на производствената площадка.Не са 

регистрирани превишения на НДЕ на контролираните замърсители.Няма наличие на други 

организирани източници на емисии в атмосферния въздух,освен регламентираните 

изпускащи устройства № К1÷К14. 

Условие 9.2.7. Условието се изпълнява. От главен еколог е разработена и се прилага 

инструкция. Извършва се анализ на данни, в който се отразяват съответствието и/или 

несъответствието на измерените стойности на контролираните параметри с емисионните 

норми, като РЗС съвместно със съответния цехов инженер изготвят месечни и годишни 

отчети. 

Условие 9.3. Неорганизирани емисии. 

Условие 9.3. 1.Условието се изпълнява. Емисиите на вредни вещества се изпускат в 

атмосферния въздух организирано през изпускащи устройства № К1÷К14 

Условие 9.3.2. Условието се изпълнява. От главен еколог е разработена и се прилага 

инструкция. 

Условие 9.3.3. Условието се изпълнява. Инструкцията е разработена и се прилага. 

Условие 9.3.4. Условието се изпълнява. Предприемат се мерки при товаро -разтоварни 

дейности на суровините в съответствие с изискванията на чл.70 на Наредба № 1 от 

27.06.2005г. С цел ограничаване емисиите на прахообразни вещества при товаро-разтоварни 

дейности се използват полиетиленови чували, капсулован елеватор. Извършва се оросяване 

на пътната мрежа с цел предотвратяване образуването на прахови емисии от транспортните 

средства. В цех „Смесени торове“: се използва пречиствателно съоръжение, което улавя 

праха, образуващ се при транспортиране на суровините. 

Условие 9.3.5. Условието се изпълнява. Извършени са проверки за херметичност на 

експлоатираните климатични инсталации от лица, притежаващи документ за 

правоспособност. В РИОСВ-Хасково е представен годишен отчет за климатичните 

инсталации.  

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества. 
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Условие 9.4.1. Условието се изпълнява. Дейностите се извършват в съответствие с 

разработени инструкции и регламенти, недопускащи разпространението на миризми. 

Условие 9.4.2. Условието се изпълнява. Няма постъпили оплаквания за миризми. 

Условие 9.4.3. Условието се изпълнява. От главен еколог е разработена и се прилага 

инструкция за периодична оценка за спазване на мерки за интензивно миришещи вещества, 

получени в резултат от възникнала авария. За проверявания период не е констатирана и 

документирана такава. При евентуално наличие на авария се съставя протокол за същата, 

като се описват всички констатации, посочват се допълнителни мерки за изпълнение, за да 

се сведе до минимум възможността от повторение на подобна ситуация. 

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на 

атмосферния въздух. 

Условие 9.5.1. Условието се изпълнява. Не са регистрирани превишения на нормите за 

КАВ, от емисии на отпадъчни газове от производствената площадка на „Неохим“АД.  

 

Условие 9.6. Собствен мониторинг. 

Условие 9.6.1. Условието се изпълнява. Извършват се СНИ на изпускащи устройства 

№ К5, К6 и К7÷12 в съответствие с изискванията на нормативната база. Изготвят се и се 

представят месечни и годишни доклади от извършените СНИ. Данните се докладват като 

част от ГДОС. 

Условие 9.6.1.1. Условието се изпълнява. Планът за собствен мониторинг е съгласуван 

с ИАОС. 

Условие 9.6.2. Условието се изпълнява. СПИ на емисиите на вредни вещества се 

извършват съгласно регламентираните нормативни изисквания. Резултатите се представят 

чрез доклади за мониторинг. 

Условие 9.6.3. Условието се изпълнява. СПИ се извършват от изпитвателна 

лаборатория „Екология“ при „Неохим“АД, притежаваща сертификат за акредитация с рег. 

№181 ЛИ, валиден до 16.09.2019г. 

Условие 9.6.5.4. Условието се изпълнява. За проверявания период не са постъпвали 

оплаквания за миризми. 

Условие 9.6.5.5. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и се съхраняват 

в разработено приложение на доклад към „Анализ данни“. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води 

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води 

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения. 

Условие 10.1.1.1. Условието се изпълнява. Пречиствателните съоръжения разрешени 

по изпълнение на условие 3.4.4. са изградени. Предстои да бъдат въведени в експлоатация. 

Условие 10.1.1.3.1. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Извършват се 

анализи. При несъответствие се предприемат коригиращи действия. 

Условие 10.1.1.4.3. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и 

съхраняват, при несъответствие  се предприемат коригиращи действия. 

Условие 10.1.2.1. Условието се изпълнява. Спазват се изискванията в табл. 10.1.2.1. 

Условие 10.1.3.1. Условието се изпълнява. Спазват се изискванията. 

Условие 10.1.3.2. Условието се изпълнява. При аварийни замърсявания, Операторът 

предприема необходимите мерки за предотвратяване на последиците от замърсяването и  

уведомява РИОСВ. 

Условие 10.1.4.1. Условието се изпълнява. Пробовземането и анализите на смесен 

поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), 

зауствани в р. Марица се извършват от ИЛЕ „Неохим” АД, гр.Димитровград. На обекта са 

налични протоколите от извършени анализи. 

Условие 10.1.4.2. Условието се изпълнява. Планът е съгласуван с ИАОС. 

Условие 10.1.4.3.. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция за измерване на 

количествата на заустваните води и се прилага. Количествата се отчитат веднъж месечно. 

Условие 10.1.4.4. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се прилага. 
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Условие 10.1.4.5. Условието се изпълнява. Годишните количества на замърсителите се 

изчисляват и се докладват с ЕРИПЗ. 

Условие 10.2.  Битово - фекални отпадъчни води. 

Условие 10.2.1.1. Условието се изпълнява. Спазват се изискванията за заустване на 

битово-фекални води. 

Условие 10.2.1.2. Условието се изпълнява. Има сключен договор с „ВиК” ООД, 

гр.Димитровград. Битово - фекални отпадъчни води се заустват през Битово-фекален 

колектор (БФК) в ГПСОВ - Димитровград. 

Условие 10.2.2. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Извършват се 

проверки. 

Условие 10.2.3.4. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се прилага. 

Количествата се отчитат. 

Условие 10. 3. Охлаждащи води. 

Условие 10.3.1.1. Условието се изпълнява. Охлаждащите води се заустват като част от 

смесен поток отпадъчни води, съгласно изискванията. 

Условие 10.3.2.1. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг. 

Условие 10. 4. Дъждовни води. 

Условие 10.4.1.1. Условието се изпълнява. Дъждовните води се заустват като част от 

смесен поток отпадъчни води, съгласно изискванията. 

Условие 10.4.2.1. Условието се изпълнява. Извършва се ежемесечно мониторинг на 

дъждовните води. 

Условие 10.5. Документиране и докладване 

Условие 10.5.1. Условието се изпълнява. Резултатите от собствените наблюдения се 

документират и съхраняват. 

Условие 10.5.2. Условието се изпълнява. Резултатите за оценка на съответствието се 

документират и съхраняват. Докладват се с ГДОС. 

Условие 10.5.3. Условието се изпълнява. Информацията се документира и съхранява 

на площадката. 

Условие 10.5.4. Условието се изпълнява. Замърсителите се докладват, съгласно 

изискванията на Регламент № 166/2006г. 

Условие 10.5.5. Условието се изпълнява. Количествата емитирани замърсители се 

докладват с ГДОС. 

Условие №11. Управление на отпадъци 

Условие 11.1. Образуване на отпадъци 

Условие 11.1.1. Условието се изпълнява. Не се генерират отпадъци различни по вид и 

превишаващи разрешените количества 

Условие 11.1.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична оценка 

на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци, която включва 

установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране. 

Условие 11.2.1. Условието се изпълнява. През 2017г.  не са приемани отпадъци с цел 

извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 4. 

Условие 11.2.2.2. Условието се изпълнява. Дружеството притежава заверена отчетна 

книга по  Приложение № 4 за дейност с код R 4, не са приемани отпадъци с цел извършване 

на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 4. 

Условие 11.2.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична оценка 

на съответствието на приеманите отпадъци с условията в разрешителното, на причините за 

установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 

Условие 11.3. Предварително съхраняванена отпадъци. 

Условие 11.3.1. Условието се изпълнява за отпадъци, предназначени за 

оползотворяване. Условието не се изпълнява за отпадъци предназначени за последващо 

третиране чрез обезвреждане. 
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Условие 11.3.2. Условието се изпълнява.Съхранението на отпадъци се извършва на 

площадки определени за тази цел (Приложение 24 от Заявлението) при спазване 

изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци.  

Условие 11.3.3. Условието се изпълнява. Предварителното съхранение на опасни 

отпадъци се извършва в добре затварящи се съдове, обозначени, отговарящи на 

изискванията.  

Условие 11.3.4. Условието се изпълнява. Предварително се съхраняват  отпадъци с 

кодове и наименования съгласно табл. 11.3.4. 

Условие 11.3.5. Условието се изпълнява. . Предварителното съхранение на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване да се извършва в обозначено, 

самостоятелно помещение с бетониран под. 

Условие 11.3.6. Условието се изпълнява. Предварителното съхранение на батерии и 

акумулатори се извършва съгласно нормативната уредба в самостоятелно помещение, 

осигурен e и абсорбент. 

Условие 11.3.7. Условието се изпълнява. Предварителното съхранение на отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти се извършва съгласно нормативната уредба, осигурени са 

подходящи съдове, които са обозначени и снабдени с обваловка, осигурен е абсорбент. 

Условие 11.3.8. Условието се изпълнява. Не се констатира смесване на отпадъци на 

опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими 

отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане 

на опасни отпадъци при предварителното съхранение. 

Условие 11.3.9. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична оценка 

на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на 

причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъци. 

Условие 11.4.1. Условието се изпълнява. Сключени са договори с лица, притежаващи 

необходимите документи по чл. 35 от ЗУО. Представени са договори с „Хостивал“АД, 

„Промишлени системи“ ООД, „АйБиЕсШерер Б-я“ ЕООД.  

Условие 11.4.2. Условието се изпълнява. Операторът изготвя “Идентификационен 

документ” за 2017г. – бр.  

Условие 11.4.3. Условието се изпълнява. Операторът изготвя, съхранява и представя 

на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от 

следните документи: кантарна бележка, протокол – за метали, сертификат за произход, ИД, 

анализен протокол за съдържание на вода, при предаване на масла. 

 Условие 11.5. Оползотворяване в т.ч. рециклиране на отпадъци. 

Условие 11.5.1. Условието се изпълнява. Отпадъците се предават за оползотворяване 

на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО за съответните дейности.  

Условие 11.5.2. Условието се изпълнява. Не се извършва дейност по оползотворяване 

с код R 4- рециклиране /възстановаване на метали.  

Условие 11.5.3. Условието се изпълнява. Не е генериран отпадък и не извършвано 

рециклиране –R5. 

Условие 11.5.4. Условието се изпълнява. Не се извършва такава дейност. 

Условие 11.5.5. Условието се изпълнява. Не се извършва такава дейност. 

Условие 11.5.6. Условието се изпълнява. Извършва се дейност по оползотворяване - 

повторна употреба на масла за смазване на машинни части и съоръжения. Оползотворени са 

1,5 т. масла. 

Условие 11.5.7. Условието се изпълнява. Не са приемани метални отпадъци. До 

момента операторът не е извършвал дейност с код R 13. 

Условие 11.5.7.1. Условието се изпълнява. Съоръженията за извършване на дейност по 

оползотворяване, обозначена с код R13 по Условие 11.5.7., отговарят на изискванията на 

Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци. 



 9 

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъци 

Условие 11.6.1. Условието се изпълнява.  

Условие 11.6.2. Условието се изпълнява. Депото не е въведено в експлоатация и не се 

извършва депониране на отпадъци. 

Условие 11.6.4.1. Условието се изпълнява. Плана за експлоатация на „Депо за опасни 

и неопасни производствени твърди отпадъци“ е представен в РИОСВ. 

Условие 11.6.5. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция за оценка на 

съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото 

разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъци 

Условие 11.7.1. Условието се изпълнява. Използват се методи за изчисление, както и 

измерване теглото на отпадъците. 

Условие 11.7.2. Условието се изпълнява. Операторът прилага инструкция за измерване 

или изчисляване на количествата образувани отпадъци и изчисление на стойностите на 

нормите за ефективност при образуването на отпадъци 

Условие 11.7.2.1.. Условието се изпълнява. Операторът прилага инструкция за 

измерване или изчисление на депонираните количества отпадъци в съответствие с 

условията за наблюдение. 

Условие 11.7.3. Условието се изпълнява. Операторът прилага инструкция за оценка на 

съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите 

на нормите за ефективност при образуването на отпадъци 

Условие 11.8. Анализ на отпадъци 

Условие 11.8.2. Условието се изпълнява. Извършено е основно охарактеризиране на 

неопасните отпадъци, които са предназначени за обезвреждане чрез депониране. Не се 

извършва депониране и не са предавани за депониране. 

Условие 11.9. Документиране и докладване. 

Условие 11.9.1. Условието се изпълнява. Води се отчетна книга по Приложение № 1 – 

45 броя, и по Приложение № 4 за дейности по оползотворяване -6 броя. Годишните отчети 

по отпадъците за 2015 г. са представени  в ИАОС. 

Условие 11.9.1.1. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и съхраняват. 

Условие 11.9.2. Условието се изпълнява. Количествата на отпадъците се докладват с 

ГДОС. 

Условие 11.9.2.1. Условието се изпълнява. Отпадъците подлагани на дейности 

оползотворяване и обезвреждане се докладват с ГДОС. 

Условие 11.9.4. Условието се изпълнява. Обобщена информация по управлението на 

отпадъци се докладва с ГДОС. 

Условие 11.9.5. Условието се изпълнява. Информацията се съхранява. 

Условие №12. Шум 

Условие 12.1. Емисии 

Условие 12.1.1 Условието е изпълнено. В местата на въздействие нe се констатират 

превишения.  

 Условие 12.2. Контрол и измерване 

 Условие 12.2.1. Условието се изпълнява. На 28.12.2015г.  са извършени СПИ. 

Условие 12.2.3. Условието се изпълнява. От главен еколог е разработена и се прилага 

инструкция. Резултатите, съгласно инструкцията се документират в Дневник за резултатите 

от измерените нива на шум. 

Условие 12.3. Документиране и докладване 

Условие 12.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите са документирани, съхраняват се 

и се докладват с ГДОС. 

Условие 12.3.2. Условието се изпълнява. Инструкцията е разработена и се прилага. 

Условие №13.Опазване на почвaтa и подземните води от замърсяване 



 10 

Условие 13.1.1. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито 

Условие 13.1.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична 

проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, 

установяване на причините и отстраняване на течовете. 

Условие 13.1.3. Условието се изпълнява.  

Условие 13.1.4. Условието се изпълнява.  

Условие 13.1.5. Условието се изпълнява.  

Условие 13.1.6.1. Условието се изпълнява. Планът за мониторинг на почвите е 

съгласуван с РИОСВ и ИАОС. 

 Условие 13.1.6.2. Условието се изпълнява. . Притежателят на настоящото 

разрешително извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на 

площадката. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории. 

Условие 13.2.1.1. Условието се изпълнява. План за собствен мониторинг е съгласуван 

с БД ИБР и ИАОС. 

Условие 13.2.1.2.. Условието се изпълнява. Анализите се извършват от ИЛЕ –Неохим. 

Условие 13.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите се документират в дневници. 

Условие 13.3.2. Условието се изпълнява. Има направени анализи на  мониторинга на 

подз. води. 

Условие 13.3.3. Условието се изпълнява. Операторът документира и съхранява 

резултатите от периодичната оценка на съответствие/ несъответствие на количеството на 

замърсителите в почвата и подземните води с установените базови състояния; причините за 

регистрираните несъответствия; предприетите коригиращи действия. Осигурени са 

сорбиращи материали. Идентифицират се възможни източници на замърсяване. 

Условие 13.3.4. Условието се изпълнява. Резултатите от анализа на състоянието на 

почвите и подземните води се докладва в съответния ГДОС. 

Условие 13.3.5. Условието се изпълнява. Изпълнението на условие 13.3.3. се докладва 

в съответния ГДОС. 

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети. 

Условие 14.1. Условието се изпълнява. Реда за оценка на риска от аварии при 

извършване на организационни и технически промени е определен в основна процедура ОП 

17 „Готовност за реагиране при извънредни ситуации“. 

Условие 14.2. Условието се изпълнява. При възникване на аварийни ситуации се 

набелязват мерки, които се изпълняват. 

Условие 14.3. Условието се изпълнява. Води се документация. Съставят се аварийни 

протоколи.  

Условие 14.4. Условието се изпълнява. При възникване на аварийни ситуации се 

уведомява РИОСВ. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания. 

V. Съответствие, последващ контрол. 

За констатираните неизпълнения на условие 7.2. и условие 7.3. от комплексното 

разрешително е съставен АУАН и е издадено Наказателно постановление. 

 


