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Д О К Л А Д 

За извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в 

Комплексно разрешително № 77-А2/2012 г., издадено на “Вулкан Цимент“АД, 

гр. Димитровград 

 
На основание Заповед № 72/2012г. на Директора на РИОСВ – Хасково на 20.11.2012г. е 

извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително № 77-А2/2012 г., издадено на “Вулкан Цимент“ АД – гр. Димитровград със 

седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, кв. Вулкан, БУЛСТАТ № 836145646, 

представлявано от Набил Пол Франсис, Генерален Изпълнителен Директор. 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване 

изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване 

изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 77-А2/2012 г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 
- 1. Инсталация за производство на циментов клинкер (т. 3.1 от Приложение № 4 на ЗООС); 

- 2. Дейност по рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (т. 5.1.2.(а) от 

Приложение № 4 на ЗООС) в: 

- инсталация за производство на циментов клинкер, 

- инсталация за производство на цимент; 

- 3. Дейност по оползотворяване на опасни отпадъци - използване, като гориво или по друг 

начин за получаване на енергия, в инсталация за производство на циментов клинкер - т. 5.1.2 

(д) от Приложение № 4 на ЗООС; 

- 4. Депо за опасни отпадъци – не е в експлоатация – т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС. 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

Условие 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява. Операторът 

прилага система за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на условията в КР. 

Условие 8. Използване на ресурси 

Условие 8.1. Използване на вода Условието се изпълнява. Не се надвишават посочените 

количества. Операторът прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените 

количества консумирана вода за производствени нужди с количествата по Условие 8.1.2. 

Инструкцията включва установяване на причините за документираните несъответствия и 

предприетите коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се 

документират. 

Условие 8.2. Енергия Условието се изпълнява. Операторът прилага писмена инструкция 

за периодична оценка на съответствието на документираните количества консумирана 

електроенергия с количествата по Условие 8.2.1. Инструкцията включва установяване на 

причините за документираните несъответствия с Условие 8.2.1 и предприемане на коригиращи 

действия за тяхното отстраняване. Резултатите се документират. 
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Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива Условието 

се изпълнява. Прилагат се инструкции за измерване/изчисляване и документиране на 

използваните количества спомагателни материали и горива. Резултатите от оценката на 

съответствието се документират. 

Условие 9. Емисии в атмосферата Условието се изпълнява.През периода е работила 

единствено пещ №4. Резултатите от СНИ са представени в РИОСВ – Хасково ежемесечно – няма 

регистрирани превишения на НДЕ. През м. май 2012 г. е подаден сигнал за запрашаване на 

площадката, вследствие на разтоварване на клинкера. Операторът е изпълнил план за действие с 

мерки за ограничаване на неорганизираните емисии /протокол №453/07.06.2012г./. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води Условието се изпълнява. Няма заустване на 

отпадъчни води – използват се в оборотен цикъл. 

Условие 11. Управление на отпадъците Условието се изпълнява. Не се образуват не 

класифицирани отпадъци. Количествата са под определените в КР. Площадките за временно 

съхранение на отпадъци са оградени, обозначени и отговарят на изискванията. Събирането на 

отпадъци на площадката се извършва по схема, съответстваща на нормативната уредба. 

Отпадъците се съхраняват и предават за обезвреждане разделно. 

Условие 12. Шум Условието се изпълнява. През м. ноември 2012 г. е извършен 

мониторинг от акредитирана лаборатория. Резултатите ще бъдат представени  с ГДОС. 

Условие 13А.Опазване на подземните води от замърсяване Условието се изпълнява. Не 

се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в подземните води. Прилага се 

инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване. 

Условие 13Б. Опазване на почвата от увреждане Условието се изпълнява. Извършва се 

мониторинг по показатели и периодичност съгласно разрешителното. Взети са проби през м. 

октомври 2012 г. 

Условие 16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях 

Условието се изпълнява. Операторът е уведомил РИОСВ и ИАОС за взето решение за 

прекратяване на работата на инсталацията за производство на циментов клинкер. При 

изпълнение на мерките от Плана за закриване на дейността по Приложение №4 от ЗООС на 

площадката оператора ще уведоми РИОСВ. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство 


