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1.Уводна част на годишния доклад

Данни за оператора на инсталацията, на която е издадено 

Комплексно разрешително № 8-Н1 / 2015 

 “Неохим” АД, гр. Димитровград

 Стефан Димитров Димитров – Изпълнителен директор

 Мирослав Димитров Димитров – Изпълнителен директор

 Комплексно разрешително № 8-Н1 от 26.08.2015 година

 Тел.: 65 205,   факс: 60 555,       Email: neochim@neochim.bg 

 Лице за контакти: инж. Д. Тенев – гл. еколог

 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията:

- производство на течен амоняк, азотна киселина, амониева селитра

 Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

- цехова структура

 РИОСВ, отговаряща за разрешителното:

РИОСВ – гр. Хасково

 Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

“БДУВ – Източнобеломорски район” - гр. Пловдив

Производствен капацитет на инсталациите, разположени на Площадка А на Неохим АД през 2021г. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ 

Максимален 

капацитет 

т/г 

Реален капацитет 

т/г 

Инсталации на площадка А, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

1. Формалин   70 950      0 

2. Карбамид-формалдехидна смола /КФС/   44 000      0 

3. Амоняк 459 800 282 425 

4. Райски газ /Двуазотен оксид/        275      0 

5. Получаване на азот и кислород 
30 000 хм

3
/г N2

3 000 хм
3
/г O2

10 512 хм
3
/г N2

18,78  хм
3
/г O2

6. Азотна киселина 4345% 140 800    0 

7. Азотна киселина 5860% 387 200           352 048 

8. Амониев хидрооксид   15 400 1 098 

9. 
Нитрит-нитратни соли 

/NaNO2 , NaNO3/ 

5 500 NaNO2 

6 000 NaNO3 

0  NaNO2 

      0  NaNO3 

10. Амониев бикарбонат     6 600 3 666 

11. Магнезиев нитрат 9990 6 752 

12. Желязо-Молибденов катализатор 5,5  0 

13. Амониева селитра 2550 т/24часа  1 643,77 т/24часа * 

14. 
Депо за опасни и неопасни производствени 

отпадъци 

1999 т/г ОО 

3417 т/г НО 

3484,94 

1015,76 

Инсталации на площадка А, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

1. 
Неутрализационна станция – обезводняване на 

утайки с лентова филтърпреса 
1733 м3/24часа 1400 м3/24часа 

2. Ремонтно-механичнo звено /РМЗ/ 2 т/24 часа 0 т/24часа 

3. Пусков парен котел 37,8МВ  25,43 МВ 

4. Турбогенераторна станция за п-во на ел.енергия 8,6МВ   5,37МВ 

Забележка : *- Брой отработени часове годишно на инсталацията за амониева селитра – 6546 часа. 
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2.Система за управление на околната среда

Условие № 5. Изпълнено. „Неохим” АД притежава сертификати по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001, като е въведена интегрирана система за контрол на качеството, управление на околната среда, 

здраве и безопасност при работа. 

Условие 5.1. Изпълнено. Всички производствени инсталации на площадката са осигурени и 

окомплектовани с технологични регламенти, аварийни планове, инструкции по работните места, 

инструкции по опазване на околната среда, инструкции по здраве и безопасност за работните места.. 

Условие 5.2. Изпълнено. На площадката се прилагат писмени инструкции за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели (Инструкция 16-И-И 01). 

Условие 5.3. Изпълнено. На площадката се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 

стойностите на техническите и емисионни показатели(Инструкция 16-И-И 01). 

Условие 5.4. Изпълнено. На площадката се прилагат писмени инструкции за предприемане на 

коригиращи действия (Инструкция 16-И-И 01). 

Условие 5.5. Изпълнено.Създадена и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие 

на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите (ОП 01 Управление на документи). 

Извършва се преглед за актуалност на приложимите нормативни документи , касаещи опазване на 

околната среда. При необходимост се издава вътрешна заповед за предприемане на необходимите 

организационни/технически действия за постигане на съответствието. 

Условие 5.6. Изпълнено. За инсталациите на площадката се документират прилаганите писмени 

инструкции (Списък на инструкциите на всяка инсталация).  

Условие 5.7. Изпълнено. На площадката се документират и съхраняват резултатите от прилагането на 

инструкцията по Условие 5.5.  

3.Използване на ресурси 

3.1. Използване на вода 

Условие 8.1.1. Изпълнено.Използваните води са съгласно разрешително за водовземане от 

повърхностен воден обект № 31130059 и Решение № РР - 3747/29.01.2020г. за продължаване на 

срока и изменение на водните количества. Неохим има и разрешение за ползване на подземни води 

съгласно разрешително за водовземане от подземен воден обект № 31590945 и Решение № РР - 

3938/09.09.2020г. за продължаване на срока и изменение на водните количества с лимит на 

ползваната вода .  

Условие 8.1.2. Констатирано е 1бр несъответствие за количеството използвана вода за производствени 

нужди. 
Условие 8.1.3. Изпълнено. За основният консуматор на вода за производствени нужди на площадката - 

цех „Амоняк“ са разработени и се прилагат технологични инструкции, технологичен регламент, 

документи за водене на оптимален режим на инсталацията. 

Условие 8.1.4. Изпълнено. На площадката е разработена и се прилага инструкция за извършване на 

проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове 

и предприемане на действия за тяхното отстраняване (Инструкция 800-Ц-И-24). 

Условие 8.1.5.1. Изпълнено. Изготвят се протоколи за месечното потребление на свежа вода на 

площадката. 

Условие 8.1.5.2. Изпълнено. На площадката е разработена и се прилага инструкция за 

измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди 

и охлаждане (Методика за определяне на консумацията на свежа вода в Неохим АД). Стойността на 

годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталациите се изчислява, 

като определеното годишно количество потребена от инсталацията вода се раздели на годишното 

количество произведена продукция. 
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Условие 8.1.5.3. Изпълнено. На площадката е разработена и се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди и охлаждане при работа 

на инсталациите (Инструкция 16-И-И 01). 

Условие 8.1.5.4. Изпълнено. Документирането и съхранението на резултатите от проверките на  

водопроводната мрежа се извършва,  съгласно Инст. 800-Ц-И-24, от звено „Пароразпределение и ВиК“.  

Условие 8.1.5.5. Изпълнено. По време на отчетният период са регистрирани общо 50 бр. течове, 

открити при проверки на водопроводната мрежа на площадката. За отстраняване на всеки един от 

течовете са изразходвани средно по 30 човекочаса. 

Условие 8.1.6.1. Изпълнено. Годишният баланс на водопотреблението на площадката за отчетния 

период, включително на тон продукция, е обобщен в табл. 3.1. 

- Годишна консумация на вода (за производствени нужди) за единица продукт за всяка от

инсталациите по условие 2 от КР -Н1 / 2015  .

Таблица 3.1. Консумация на вода за производствени нужди(вкл. Охлаждане) 

Източник на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

м
3
 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

м
3
 

Използвано 

годишно 

количество 

м
3 
/ година 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

м
3 
/ тон продукт 

Съответствие 

Да/ Не 

Формалин 

р. Марица - 8,12 - - - 

КФС 

р. Марица - 8,40 - - - 

Амоняк 

р. Марица -  19,30 
5091760 18,03 

Да 

Азотна к-на 43% 

р. Марица -  14,36 0 0 Да 

Азотна к-на 60% 

р. Марица -  12,62 
4270999 12,13 

Да 

Амониев хидрооксид 

р. Марица - 10,86 11 530 10,50 Да 
Райски газ /Диазотен оксид/ 

р. Марица - 576 - - - 
Получаване на азот и кислород 

р. Марица - 52,5 102 333 9,73 Да 

Амониев бикарбонат 

р. Марица - 5,87 18 638 5,08 Да 

Желязо-молибденов катализатор 

р. Марица - -  - - - 

Магнезиев нитрат 

р. Марица - 0,68 7070 1,05 Не 
Нитрит-нитратни соли 

Натриев нитрат 

р. Марица - 4,20 0 0 Да 
Натриев нитрит 

р. Марица - 5,25 - - - 

Амониева селитра 

р. Марица - 0,70 14 394 0,03 Да 

Депо за опасни и производствени отпадъци 

р. Марица -        0,18464 - 0 Да 
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Годишен баланс между водопотребление за производствени, охлаждащи и питейно битови 

нужди и количествата отпадъчни производствени охлаждащи и битово фекални води.  

    Годишното водопотребление за производствени, охлаждащи и питейно битови нужди, 

количествата на заустваните производствени, охлаждащи и битово фекални води :  

- количествата на потребените води за производствени нужди са 19 967 700 м
3
 / година, в това

число води за освежаване на водооборотните цикли на дружеството;

- количествата на потребените води за питейно битови нужди са 280 360 м
3
 / година. Използваните

води са съгласно разрешително за водополозване от подземен воден обект № 31590945 и Решение

№ РР - 3938/09.09.2020г. за продължаване на срока на действие .

- количествата на заустваните  отпадъчни води - 9 007 490  м
3
 / год., заустени в р. Марица;

- количествата на заустваните битово-фекални води - 23 431 м
3
 са заустени в ГПСОВ-

Димитровград.

Причините, поради които количеството използвана вода за питейно-битови нужди е по-

голямо от количеството зауствани битово-фекални води са, че част от водите за питейно-битови 

нужди се използват за поддържане на противопожарните съоръжения, разположени по цялата 

площадка (резервоари за вода за противопожарни нужди, противопожарни хидранти и др.).Друга 

част от водите за хигиенни нужди  се заустват през Северен и Отвеждащ колектори като част от 

смесен поток отпадъчни води. 

 Причините, поради които количеството използвана вода за промишлени цели е по-голямо от 

количеството на заустената вода в двата промишлени колектора, са : 

-потреблението на свежа вода от река Марица се отчита от водомери, поставени след помпите в

Помпена станция, разположена до реката. Водата не се подава  директно в производствените

инсталации, а първо се изпраща в язовир „Черногорово”, от там по самотек достига до

производствената площадка на фирмата. При съхранението на водата в язовира се предполагат

големи загуби от изпарение и същевременно от просмукване на вода в почвата, които загуби не

могат да бъдат калкулирани и се явяват причина за големите разлики в баланса на водоползването.

Друга причина за разликите е, че част от свежата вода се използва за  технологични нужди и влиза

в състава на готовия продукт, а трябва да се отчетат и загубите от изпарение на водата при

производствени процеси свързани с изпарение на разтвори, както и с охлаждането  и продухване на

водооборотните  цикли.

Резултати от оценка на съответствието на количествата свежа вода за производствени нужди 

Констатирано е 1бр несъответствие за количеството използвана вода за производствени нужди от 

инсталацията за Магнезиев нитрат, дължащо се на замяна потреблението на обезсолена вода с 
язовирна вода. 

3.2. Потребление на енергия 

Условие 8.2.1 Констатирани са по 1 бр несъответствие съответно за консумирани електроенергия и 

топлоенергия. 

Условие 8.2.1.1. Изпълнено. На площадката са разработени и се прилагат инструкции за експлоатация 

и поддръжка на основните  консуматори на ел.енергия в инсталациите, попадащи в Приложение № 4 

към ЗООС: 

Условие 8.2.1.3. Изпълнено. На площадката е разработена и се прилага инструкция за извършване на 

проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване (Инструкция 800-Ц-И-21).  

Условие 8.2.2.1. Изпълнено. На площадката е разработена и се прилага инструкция, осигуряваща 

измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро и топлоенергия за 

производствени нужди (Инструкция 700-Ц-И-17, Инструкция. 16-И-И 01). 
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Условие 8.2.2.2. Изпълнено. На площадката е разработена и се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана топло и електроенергия 

(Инструкция. 16-И-И 01). 

Условие 8.2.2.3. Изпълнено. Създадени са и се поддържат досиета на оборудването. 

Условие 8.2.2.4. Изпълнено. Документирането и съхранението на резултатите от проверките на  

топлопреносната мрежа се извършва съгласно Инстр. 800-Ц-И-21, от звено „Пароразпр. и ВиК“. 

При проверка на паропроводи от топлофикационната система и тръбопроводи за кондензат, са 

регистрирани общо 34 бр. течове, за отстраняването на всеки един от които са изразходвани средно 

по 18 човекочаса. Проверките и отстраняването на течовете се извършва от цех “Пароразпр.и ВиК”. 

Условие 8.2.3.1. Изпълнено. Годишната консумация на електро- и топлоенергия, общо потребена и 

поотделно за всяка от инсталациите за отчетния период, е посочена в Таблица 3.2. Тук са посочени 

обобщените данни от месечните отчети по структурни звена и общо за площадката на потребената 

електро- и топлоенергия, включително изразходваната за единица продукция енергия.  

Таблица 3.2. Потребление на енергия 

Електроенергия/топлоенергия 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

МВч МВч/тон МВч/тон Да/Не 

Формалин 

Електроенергия/топлоенергия 0,14 / 0,079 -/- - / -

КФС 

Електроенергия/топлоенергия 0,03 / 0,547 -/- - / -

Амоняк 

Електроенергия/топлоенергия 0,20 / 11,08 0,145 / 10,55 Да / Да 

Райски газ 

Електроенергия/топлоенергия 1,5 / 11,63 - / - - / - 

Получаване на азот и кислород 

Електроенергия, МВ/1000м3 
Азот         0,540   / - 

Кислород  0,026 / - 

0,518  /- 

 0,026  /-- 

Да 

Да 

Азотна к-на 43% 

Електроенергия/топлоенергия 0,19 / 0,035 0 / 0 Да / Да 

Азотна к-на 60% 

Електроенергия/топлоенергия 0,0225 / 0,174  0,0144 /0,163 Да / Да 

Амониев хидрооксид 

Електроенергия 0,025/- 0,019/- Да 

Натриев нитрат 

Електроенергия/топлоенергия  0,08 / 2,118 0/ 0 Да / - 

Натриев нитрит 

Електроенергия/топлоенергия  0,04 / 1,09 0 /0 - / -

Амониев бикарбонат 

Електроенергия/топлоенергия 0,165 / 0,874 0,128 /  0,677 Да / Да 

Желязо-молибденов катализатор 

Електроенергия 13/- - - 

Магнезиев нитрат 

Електроенергия/топлоенергия  0,02 / - 0,008 /- Да / - 

Амониева селитра 

Електроенергия/топлоенергия 0,027 / 0,21 0,032 / 0,256 Не / Не 

Депо за опасни и производствени отпадъци 

Електроенергия/топлоенергия  0,0495 / - - /- - / -

Резултати от оценката на съответствието на количествата топло- и електроенергия с 
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определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и 

предприетите коригиращи действия: 

Регистрираните несъответствия по потреблението на електро- и топлоенергия са свързани с 

неритмично производство и непланирани спирания на инсталацията.  

Установени са 1 бр. несъответствия в потреблението на ел. енергия и 1бр. по топлоенергия  за 

инсталация Амониева селитра, които се дължат основно на чести пускания и спирания на 

инсталацията, както и дейности свързани с преработването на несъответстващ продукт в цеха.  

Инсталацията спира работа задължително по време на престой на инсталацията за Азотна 

киселина 60% . 

3.3 Потребление на суровини 
Условие 8.3.1.1. Констатирано е 1бр несъответствие за потребление на амоняк от инсталацията за 

азотна киселина и 1бр несъответствие за потребление на амоняк от инсталацията за амониева селитра. 

Условие 8.3.1.2. Изпълнено. Употребяваните на площадката спомагателни материали не се различават 

по вид и не превишават съответните количества 

Условие 8.3.1.3. Изпълнено. Употребяваните на площадката горива не се различават по вид и не 

превишават съответните количества. 

Условие 8.3.2.1. Изпълнено(Инструкция 16-И-И 01).  

Условие 8.3.2.2. Изпълнено (Инструкция 16-И-И 01). 

Условие 8.3.3.1. Изпълнено. В таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 по-долу са обобщени данните за 

потребените суровини, спомагателни материали и горива от инсталациите на площадката, общо и 

за единица продукция. 

Условие 8.3.3.2. При проверка за съответствие на количеството фактически потребени суровини  са 

установени 2 бр. несъответствия – потребление на амоняк от инсталацията за азотна киселина, 

което се дължи на технологични проблеми в контактно отделение   и потребление на амоняк от 

инсталацията за амониева селитра, дължащо се на многократни пускания и спирания на 

инсталацията. 

При проверка за съответствие на количеството фактически потребени горива не е 

установено несъответствие с разрешените в КР №8-Н1/2015. 

Таблица 3.3.1. Потребление на суровини 

Суровина 

Годишно 

количество 

Съгласно КР, 

тон 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Тон/тон 

Употребено 

годишно 

количество, 

тон 

Количество за 

единица продукт, 

Тон/тон 

Съответствие, 

да/не 

1. Формалин

Метанол - 0,433 - - - 

2. К Ф С

Карбамид -   0,495 - - - 

Формалин - 0,88 - - - 

Натриева основа -    0,0011 - - - 

Уротропин -  0,009 - - - 

Боракс -    0,0004 - - - 

3. Амоняк

Природен газ - 1 190 нм
3
 313 334 хнм3         1 109 нм

3
 Да 

4. Райски газ (Двуазотен оксид)

Амониев нитрат - 3,9 - - - 

6. Азотна к-на 43%

Амоняк - 0,289 0 0 Да 

7. Азотна к-на 60%

Амоняк - 0,286 102418 0,291 Не 
8. Амониев хидрооксид
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Суровина 

Годишно 

количество 

Съгласно КР, 

тон 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Тон/тон 

Употребено 

годишно 

количество, 

тон 

Количество за 

единица продукт, 

Тон/тон 

Съответствие, 

да/не 

Амоняк - 0,25 274 0,25 Да 

9. Амониев бикарбонат

Амоняк - 0,235 862 0,235 Да 

Въглероден диоксид - 450 нм
3
/т 1649734 450 Да 

10.Магнезиев нитрат

Магнезит 96% - 0,75 4965 0,74 Да 

Азотна киселина 43 % - 0,937 6182 0,916 Да 

11. Желязо-молибденов катализатор

NaOH (45 %) 4.4 0,8 - - - 

Азотна киселина 43 % 3.3 0,6 - - - 

Железен трихлорид 35% 8.2 1,5 - - - 

12. Амониева селитра

Амоняк - 0,214 96 064 0,215 Не 

Азотна киселина - 0,786 344 302 0,772 Да 

Магнезиев нитрат - 0,0166     6 785 0,015 Да 

Омаслител - 0,0012        402   0,0009 Да 

Таблица 3.3.2. Потребление на спомагателни материали 

Спомагателен материал 

Годишно 

количество 

съгласно КР 

тон 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Тон / тон 

Употребено 

годишно 

количество 

Тон 

Количество за 

единица 

продукт 

Тон/тон 

Съответствие 

Да/Не 

1. Амоняк

Материал за намаляване. 

на корозия 

- 
3,2х10

-6
  0,350   1,24х10-6 Да 

Адсорбент 
- 

1,5х10
-4

 33,294 1,12х10-4 Да 

Обеззаразител вода - 2х10
-5

 2,675 0,98х10-5 Да 

Материал за накипи - 1,3х10
-5

 1,500 0,53х10-5 Да 

Обеззаразител вода - 1,1х10
-4

 17,158 0,61 х10-4 Да 

2. Райски газ (Двуазотен оксид)

Окислител 0,25 - - - 

Уловител на NO2 0,008 - - - 

Уловител на NO2 0,007 - - - 

Уловител на влага 0,02 - - - 

Кат. разлагане на АС   0,0033 - - - 

3. Получаване на азот и кислород

Обезмаслител 2,5 - - - - 

4. Азотна к-на 43%

Кат. разлагане N2O - 5,7х10
-5

 0 0 Да 

Материал за регенерация 

на катализатор 

- 
0,002 - 

Участник в алкална 

абсорбция 

- 
0,038 

0 0 
Да 

5. Азотна к-на 60%

Материал за накипи - 6,15х10
-6

 1,485 4,22х10-6 Да 
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Природен газ - 45,5м3 14317148 40,7 Да 

6. Натриев нитрат

Участник в алкална 

абсорбция 
- 0,67 

0 0 
Да 

7. Натриев нитрит

Участник в алкална 

абсорбция 
- 0,81 - - - 

При проверка за съответствие на количеството фактически потребени спомагателни материали, не 

са установени несъответствия с разрешените в КР №8-Н1. 

Таблица 3.3.3. Употреба на горива 

Горива 

Годишно 

количество 

съгласно КР 

Nm3 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Nm3 

Количество за 

единица продукт 

Nm3/тон 

Съответствие 

Да/Не 

Амоняк 

Природен газ 535,5 127 608 879 451,8 Да 

Азотна к-на 60% 

Природен газ 45,5 14 078 239 40,0 Да 

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Условие 8.3.4.1. Изпълнено. 

Условие 8.3.4.1.1. Изпълнено. На площадката се съхраняват информационните листове за безопасност 

на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива. 

Условие 8.3.4.1.2. Изпълнено. 

Условие 8.3.4.3. Изпълнено. На площадката се съхраняват  опасните химични вещества, използвани 

като суровини, спомагателни материали и горива, в складовете за съхранение , посочени на 

Приложение 18 от заявлението. 

Условие 8.3.4.4. Изпълнено.През отчетният период има промяна на местата за съхранение на ОХВС. 

В РИОСВ е предоставена информация за планирана промяна на място за съхранение (изх. 

№390/14.06.2021г.).  

Условие 8.3.5.1. Изпълнено. Доклади за извършени проверки по структурни звена. 

Условие 8.3.6.1. Изпълнено. По време на отчетния период е извършена проверка за състоянието на 

складове и резервоари за суровини, спомагателни материали и горива. Извършена е проверка на 

документацията, осигуряваща съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с 

експлоатационните изисквания и условията на КР. По време на проверката не са  установени  

несъответствия.  

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EREBB и PRTR) 

Условие 9.6.4. Изпълнено.Изчисленията са представени в Приложение 2. 

Условие 9.6.5.6. Изпълнено. В таблица №1 от Приложение 1 са посочени стойностите на 

замърсителите, за които са определени прагове за емисии във въздуха, почвата или водите. 

Условие 10.1.4.5. Изпълнено. Изчисленията са представени в Приложение 2. 

Условие 10.5.3. Изпълнено. 

Условие 10.5.4. Изпълнено. В таблица №2 от Приложение 1 са посочени стойностите на замърсителите, 

за които са определени прагове за емисии във въздуха. 
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В Таблица 3 от Приложение 1 са посочени замърсителите, изпускани с производствените води във 

воден обект.  

Емисиите на общ органичен въглерод, изчислени като ХПК/3,  намаляват  в сравнение с предходен 

период – изчислена стойност за показателя общ органичен въглерод изразен  като  ХПК/3 -40830 kg/y. 

Общият азот, посочен в Таблица 1, е сумата от трите вида азот: амониев, нитратен и 

нитритен.  На Площадка “А” на “Неохим” АД не се генерира органичен азот.  

Условие 11.9.6. Изпълнено. През отчетният период е извършен мониторинг на почвите , съгласно План 

за мониторинг на площадката. Преносите на опасни отпадъци извън площадката  са посочени в точка 

4.4. 

4.2. Емисии във въздуха 

Условие 9.1.1. Изпълнено. Пречиствателните съоръжения за замърсителите , изхвърляни в 

атмосферния въздух в инсталациите на „Неохим” АД са неразделна част от технологичните линии в 

отделните цехове. За всяко от тях има изготвена инструкция за експлоатация. 

За работата на пречиствателните съоръжения се следи по данни от аналитичния контрол по 

цехове и измервания от акредитирана лаборатория, включително резултатите от замерите  на  

контролните органи. 

От данните за контрол на работата на пречиствателните съоръжения за 2021г. може да се 

заключи следното: 

Комин 1. Цех за производство на формалин 

Пречиствателно съоръжение е “Каталитичен реактор за обезвреждане на вредните газове ” . 

През отчетният период производствената инсталация не е работила. 

Комин 5. Инсталация за производство на 43% азотна киселина 

През отчетният период инсталацията не е работила . 

Комин 6. Инсталация за производство на 60% азотна киселина 

Пречиствателно съоръжение е каталитичен реактор с паладиев катализатор. 

Пречиствателното съоръжение работи безупречно. От извършваните замери, концентрацията на 

NО2 в отпадъчните газове не  надвишава ИЕО. 

Комини 7-12. Цех за производство на амониева селитра 

Пречиствателно съоръжение е „Промивен скрубер с демистерни слоеве”. 

Пречиствателното съоръжение работи добре. При извършване на собствени измервания, 

концентрацията на замърсителите  в отпадъчните газове не  надвишава ИЕО. 

Комин 13. Ремонтно механично звено 

През отчетният период инсталацията не е работила . 

Комин 14. Цех за смесени торове 

Пречиствателното съоръжение е скрубер промивен. 

Пречиствателното съоръжение работи безупречно. При извършване на собствени периодични 

измервания, концентрацията на прах в отпадъчните газове не  надвишава ИЕО. 

Условие 9.1.2. Изпълнено. За всяко пречиствателно съоръжение писмено са определени 

технологичните параметри и техните стойности при  оптимален работен режим. 

Условие 9.1.3. Изпълнено. Представена е информацията по Усл. 9.1.2 , на РИОСВ- Хасково 

(Протокол 1043/05.11.2015г. на РИОСВ, за проверка на място по изпълнение на условията на КР и 

писмо изх.№1252/10.10.2016г.). 

Условие 9.1.4. Изпълнено. Изготвени  и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка 

на пречиствателните съоръжения по Усл. 9.1.1. 
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Условие 9.1.5.1. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение с определените оптимални такива (Инструкция 16-И-И 08). 

Условие 9.1.6.1. Изпълнено. На площадката се документират и съхраняват резултатите от 

проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение с определените оптимални такива. 

Условие 9.1.6.2. Изпълнено. През отчетният период са извършени средно по 546 проверки на 

пречиствателните съоръжения (2 пъти /24 часа). По данните от мониторинга не са открити 

несъответствия в работата на пречиствателните съоръжения. 

Условие 9.2.1.Изпълнено. Не са регистрирани превишения на дебитите на отпадъчните газове 

от източницине на площадката. 

Условие 9.2.7. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри (Инстр. 16-И-И 01). 

Условие 9.3.1. Изпълнено.Емисиите на вредни вещества се изпускат организирано през 

регламентираните изпускащи устройства . 

Условие 9.3.2. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка за 

наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката (Инструкция 16-И-И 05). 

Условие 9.3.3. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за  периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии (Инструкция 16-

И-И 05). 

През отчетният период, на площадката на „Неохим” АД не са регистрирани източници на 

неорганизирани емисии. 

Условие 9.3.4. Изпълнено.Предприети са необходимите мерки за ограничаване на прахови 

емисии при транспортиране и складиране на суровини и продукти. 

Условие 9.3.5. Изпълнено. Извършена е проверка за херметичност на оборудването на 

площадката, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.  

Условие 9.4.1. Изпълнено. Не са дупускани разпространението на миризми от площадката. 

Условие 9.4.2. Изпълнено. През отчетният период в „Неохим” АД не са постъпвали оплаквания 

за миризми в резултат от дейностите, извършвани на Площадка “А”. 

Условие 9.4.3. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества 
(Инструкция 16-И-И 07).  

Условие 9.5.1. Изпълнено. 

Условие 9.6.1. Изпълнено. Извършват се СНИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния 

въздух, като данните са представени в Таблица 2 на Приложение 1. По изискванията на КР № 8-

Н1/2015. следва да се прилагат СНИ за замърсителите, изхвърляни от Комин № 5; Комин № 6 и Комини 

№ 7-12. Въведени са СНИ  за посочените комини. 

Условие 9.6.1.1. Изпълнено. План за собствен мониторинг, съобразен с условията на 

разрешителното, е съгласуван с РИОСВ, БДУВ и ИАОС. 

Условие 9.6.2. Изпълнено. Извършват се СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния 

въздух, като обобщени данни са представени в Таблица 2 на Приложение 1. 

Условие 9.6.3. Изпълнено. Провеждането на СПИ се възлага на акредитирани лаборатории. 

Условие 9.6.4.  Виж точка 4.1. 

Условие 9.6.5.1. Изпълнено. На площадката се документират и съхраняват за всяко изпускащо 

устройство данни за максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните 

параметри и честотата на мониторинг. 

Условие 9.6.5.2. Изпълнено. На площадката се документира и съхранява информация за всички 

вещества и техните количества, свързани с прилагането на EРИПЗ. 

Условие 9.6.5.3. Изпълнено. На площадката се документира и съхраняват резултатите от 

изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на 

интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. 

Условие 9.6.5.4. Изпълнено. По време на отчетният период в „Неохим” АД не са постъпвали 
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оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на Площадка “А”. 

Условие 9.6.5.5. Изпълнено. На площадката се документира и съхраняват резултатите от 

оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в 

разрешителното емисионни норми, причините за несъответствията и предприетите действия. 

Условие 9.6.5.6. Виж предходните точки 

Условие 9.6.5.7. Изпълнено. Данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за 

производството на единица продукт, са представени в Приложение 2. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

4.3.1. Емисии на производствени води във водни обекти/канализация  
Условие 10.1.1.1. Изпълнено. За пречиствателно съоръжение за инфилтрирани води (ПСИВ) е 

издадено  Разрешение за ползване № СТ-05-1122/09.09.2019г. ПСИВ е въведен в експлоатация през м. 

03.2020г.  

Условие 10.1.1.2. Изпълнено. За всяко пречиствателно съоръжение писмено са определени 

технологичните параметри и техните стойности при  оптимален работен режим. 

Условие 10.1.1.2.1. Изпълнено. Изготвени и се прилагат инструкции, по работни места, за поддържане 

на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателните съоръжения. 

Условие 10.1.1.2.2. Изпълнено. На площадката се документират и съхраняват резултатите от 

мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения ( дневници). 

Условие 10.1.1.2.3. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка и 

поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения (инструкции 

по работни места). 

Условие 10.1.1.3.1 Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение с определените оптимални такива (Инстр. 16-И-И 08). 

Условие 10.1.1.4.1. Изпълнено. На площадката се съхранява писмена информация за всяко 

пречиствателно съоръжение. 

Условие 10.1.1.4.2. Изпълнено. На площадката се съхраняват резултатите от мониторинга на 

контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение (дневници). 

Условие 10.1.1.4.3. Изпълнено. На площадката се документират и съхраняват резултатите от 

проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение с определените оптимални такива. 

Условие 10.1.1.4.4. Изпълнено. През отчетният период са извършени средно 300 проверки (1път на 

ден) на пречиствателните съоръжения. По данните от извършените проверки не са открити 

несъответствия на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. 

Условие 10.1.2.1. Не са констатирани несъответствия на нормите за заустваните отпадъчни води. 

Условие 10.1.3.1. Изпълнено. През отчетният период е извършена  оценка на разсейване на емисиите 

на вредни и опасни вещества във водоприемника – река Марица. За измерване на параметрите на 

повърхностните води  са ползвани  услугите на акредитирана лаборатория. Резултатите от оценката са 

посочени в таблица 3 на Приложение 1. 

Условие 10.1.3.2. Изпълнено. През отчетният период не са допускани залпови замърсявания. 

Условие 10.1.4.1. Изпълнено. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории. 

Условие 10.1.4.1.1. Изпълнено. Обемът и съставът на инфилтрираните от депото води се измерва/ 

анализира ежемесечно. 

Условие 10.1.4.1.2. Изпълнено. Мониторинг на метеорологичните показатели се извършва чрез 

собствена метеорологична станция , разположена на площадката. 

Условие 10.1.4.2. Изпълнено. План за собствен мониторинг,съобразен с условията на разрешителното е 

съгласуван с РИОСВ, БДУВ и ИАОС. 

Условие 10.1.4.3. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за измерване на количествата 

зауствани отпадъчни води в р. Марица (Инстр. 800-Ц-И-22). 

Условие 10.1.4.4. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за оценка на резултатите от 

собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения (Инстр. 16-И-И 14).  
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Условие 10.1.4.5. Виж точка 4.1. 

Условие 10.5.1. Изпълнено. 

Условие 10.5.2. Изпълнено. Резултатите от мониторинга на производствените отпадъчни води са 

обобщени в таблица 3 към Приложение1. По време на отчетния период са извършени 24 бр. 

пробовземания и изпитване на проби от заустваните във воден обект води. 

При оценката на резултатите от анализите не са установени  несъответствия  на стойностите на 

контролираните показатели.. 

През отчетният период е извършван мониторинг на пречиствателното съоръжение за 

инфилтрирани води (ПСИВ). 

Условие 10.5.3. Виж точка 4.1. 

Условие 10.5.4. Виж точка 4.1. 

Условие 10.5.5. Изпълнено. Данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за 

производството на единица продукт, са представени в Приложение 2. 

4.3.2. Емисии на охлаждащи води 
Условие 10.3.1.1. Не са констатирани несъответствие на нормите за заустваните отпадъчни води. 

Условие 10.3.2.1. Изпълнено.Извършва се мониторинг на смесен поток отпадъчни води. 

В резултат от проверките на техническото състояние на тръбопроводи за оборотна вода не са 

констатирани течове. 

4.3.3. Емисии на битово-фекални води 

Условие 10.2.1.1. Не са констатирани несъответствия на нормите за заустваните отпадъчни води. 

Условие 10.2.1.2. Изпълнено (Договор между ВиК ООД,гр Димитровград и Неохим АД от 24.06.2015г). 

Условие 10.2.2. Изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството (Инстр. 800-Ц-И-22). 

Условие 10.2.3.1. Изпълнено. Извършва се мониторинг на смесен поток отпадъчни води. 

Условие 10.2.3.2. Изпълнено. 

Условие 10.2.3.3. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

резултатите от собствения мониторинг с макс. допустимите концентрации на вещества в самостоятелен 

поток битово-фекални отпадъчни води, зауствани в довеждащ колектор към ГПСОВ-Димитровград 

(Инстр. 16-И-И 14). 

Условие 10.2.3.4. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за измерване на количествата 

зауствани отпадъчни води в довеждащ колектор към ГПСОВ-Димитровград (Инстр. 800-Ц-И-22). 

По време на отчетният период,в резултат на извършените проверки, са открити и отстранени 

общо 2 бр. запушвания по канализационната мрежа за битово – фекални води. За отпушване и 

почистване на отделните клонове от канализацията са отделени общо 32 човекочаса. 

4.3.4. Емисии на дъждовни води 
Условие 10.4.1.1. Не са констатирани несъответствия на нормите за заустваните отпадъчни води. 

Условие 10.4.2.1. Изпълнено.Извършва се мониторинг на смесен поток отпадъчни води. 

По време на отчетният период са почистени 8 бр. участъци от промишлено-дъждовната канализация, 

като за всеки участък са отделени средно по 17 човекочаса. 

Емисиите на замърсителите във водите са представени в Приложение 1. 

4.4. Управление на отпадъците 
Условие 11.1.1. Изпълнено. 

Условие 11.1.2. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствието на нормите за ефективност за образуване на отпадъка с определените (Инстр. 16-И-И 11). 

Условие 11.2.2. Изпълнено. Не са приемани отпадъци през отчетната година. 

Условие 11.2.3. Изпълнено. Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на 

приеманите отпадъци с условията в разрешителното (Инстр. 16-И-И 12). 

Условие 11.3.1. Отпадъците подлежащи на оползотворяване се съхраняват за по-дългъг срок поради 

затруднения в намирането на лицензирани фирми за предаването им.  
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Условие 11.3.2. Изпълнено. 

Условие 11.3.2.1. Изпълнено. В РИОСВ е предоставена информация за планирана промяна на място за 

съхранение (изх. №390/14.06.2021г.). 

Условие 11.3.3. Изпълнено. 

Условие 11.3.4. През отчетния период съхраняваните отпадъци не се различават по вид (код и 

наименование) и не превишават количествата, посочени в КР №8-Н1/2015. 

Условие 11.3.5. Изпълнено. Отпадъците се съхраняват на определената за целта площадка. 

Условие 11.3.6. Изпълнено. Отпадъците се съхраняват на определената за целта площадка. 

Условие 11.3.7. Изпълнено. 

Условие 11.3.8. Изпълнено.Не се допуска смесване на отпадъци. 

Условие 11.3.9. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното (Инстр. 16-И-И 13). 

Условие 11.4.1. Изпълнено. 

Условие 11.4.2. Изпълнено. 

Условие 11.4.3. Изпълнено. 

Условие 11.5.1. Изпълнено. 

Условие 11.5.2. Изпълнено.Пещите са демонтирани. 

Условие 11.5.3. Изпълнено. 

Условие 11.5.4. Изпълнено.Прекратено е образуването на солна киселина. 

Условие 11.5.5. Изпълнено.Не е извършвана дейност. 

Условие 11.5.6. Изпълнено. Отработени масла се използват за смазване на жп оборудване на 

площадката. 

Условие 11.5.7. Изпълнено. Не е извършвана дейност по оползотворяване на площадката. 

Условие 11.6.1. Изпълнено. Отпадъците се предават на лица, притежаващи документ почл.35 от ЗУО. 

Условие 11.6.2. Депото се експлоатира от м.03.2020г. Не са приемани отпадъци на депото, различни от 

разрешените. 

Условие 11.6.3.Изпълнено. Не са приемани отпадъци на депото, различни от разрешените.  

Условие 11.6.4.1. Изпълнено. Предоставена информация в РИОСВ (изх. № 447/24.03.2016г.). 

Условие 11.6.5. Изпълнено. Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на 

отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително (Инстр. 16-И-И 10). 

Условие 11.7.1. Изпълнено. 

Условие 11.7.2. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за измерване или изчисляване на 

количествата образувани отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при 

образуването на отпадъци (Инстр. 16-И-И 11). 

Условие 11.7.2.1. Изпълнено. Изготвена е инструкция за измерване или изчисление на депонираните 

количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение (Инстр. 16-И-И 11). 

Условие 11.7.3. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност 

при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения 

процес) с определените такива в условията на разрешителното (Инстр. 16-И-И 11). 

Условие 11.7.3.1. Изпълнено. Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на 

количествата депонирани отпадъци (Инстр. 16-И-И 11). 

Условие 11.7.4.Изпълнено. Депото се експлоатира от месец март 2020г. 

Условие 11.8.1. Изпълнено.. 

Условие 11.8.2. Изпълнено. През отчетния период не е извършвана  процедура по  основно 

охарактерезиране на опасни отпадъци. 

Условие 11.8.3. През отчетният период е извършено изпитване на 1 бр. отпадъци за съответствие с 

резултатите, получени от основното охарактеризиране. 

Условие 11.8.4. Изпълнено . Анализите на отпадъците се извършват от акредитирани лаборатории. 

Условие 11.9.1. Изпълнено. 

Условие 11.9.2. Изпълнено. Обобщени данни за годишните количества на отпадъците, образувани и 

напуснали площадката, са представени в табл.4 на Приложение 1. 
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За контрол и отчет на количествата се водят отчети за образуваните и оползотворените на площадката и 

извън нея, за производствени и опасни отпадъци. 

Количествата на отпадъците се отчитат месечно и годишно като оползотворени или предадени за 

оползотворяване. Конкретните данни са представени в табл. 5 на Приложение 1. 

За установяване на количествата образувани отпадъци е въведено по-точното отчитане на 

количествата в сравнение с предходни периоди. Установени са 4 бр. несъответствия в количествата 

образувани отпадъци.  

Условие 11.9.2.1. Изпълнено. 

Оползотворяване 
Оползотворяване 

1. По време на отчетния период е извършвана операция по оползотворяване, обозначена с код R 9

(Повторно рафиниране на масла или друга или друга повторна употреба на масла) - смазване на

машинни части и съоръжения в ЖПГара, на отпадъци образуван от дейността на предприятието

при експлоатация на инсталациите:

 Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки – код 13 02 06* – 0,91

тона

2. По време на отчетния период са предадени следните количества отпадъци за Транспортиране с

цел оползотворяване с код на дейността R9 (рециклиране на масла) на следните фирми:

 Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки – код 13 02 06*

„Верила Рисайклинг” ЕООД  –   13,68 тона

„Промишлени системи“ ООД –   7,4 тона

„Салина 7“ ЕООД –   16,28тона

3. По време на отчетния период са предадени следните количества отпадъци за оползотворяване с

код на дейността R12, R13 на следните фирми:

 Хартиени и картонени опаковки – код 15 01 01

„Феникс Гама“ АД – 6,96 тона

 Пластмасови опаковки – код 15 01 02

„Феникс Гама“ АД – 47,46 тона

 Излезли от употреба гуми – код 16 01 03

„Джиосайкъл България“ ЕООД – 5,82 тона

 Мед, бронз, месинг – код 17 04 01

„КЕМСТИЙЛ“ ЕООД – 17,38 тона

„Скрап метълс С.М.“ ЕООД – 11,24 тона

 Алуминий – код 17 04 02

„КЕМСТИЙЛ“ ЕООД – 14,72 тона

„Скрап метълс С.М.“ ЕООД – 13,3 тона

„Ивонс метал груп“ ЕООД – 6,42 тона

 Отпадъци от желязо и стомана – код 19 10 01

„КЕМСТИЙЛ“ ЕООД – 1227,76 тона

4. По време на отчетния период са предадени следните количества отпадъци за Транспортиране с

цел оползотворяване на следните фирми:

 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

– код 16 02 14
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„КЕМСТИЙЛ“ ЕООД – 13,8 тона

 Оловни акумулаторни батерии – код 16 06 01*

„КЕМСТИЙЛ“ ЕООД – 14,6 тона

Обезвреждане 

1. По време на отчетния период е извършена операция с код D5 (специално проектирани депа), в

клетката за опасни отпадъци на „Депо за опасни и неопасни производствени твърди отпадъци“

по Условие 2. на следните отпадъци с код и наименование:

 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдърж. опасни

вещества(ц. 670 „Неутр. станция“) - код 06 05 02*  –   3484,939 тона

2. По време на отчетния период е извършена операция с код D5 (специално проектирани депа), в

клетката за неопасни отпадъци на „Депо за опасни и неопасни производствени твърди

отпадъци“ по Условие 2. на следните отпадъци с код и наименование:

 Отпадъци, неупоменати другаде - остатък от филтруване на магнезиева добавка

(ц. 156 „Магнезиев нитрат“) - код 06 10 99 –   979,57 тона

 Отпадъци, неупоменати другаде - остатък от филтруване на магнезиева добавка

(ц. 640 „Амониева селитра“) - код 06 10 99 –   24,29 тона

Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар – oстатък от гасене на негасена вар (недопал) –

 код 10 13 04 – 11,9 тона

3. По време на отчетния период са предадени следните количества отпадъци за обезвреждане с

код на дейността D9 на следните фирми:

 Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на спец. изисквания, с оглед

предотвратяване на инфекции – код 18 01 03*

„ХОСВИТАЛ“ АД –   0,005 тона

- Забележка: През 2021 г. в клетката за неопасни отпадъци на „Депо за опасни и неопасни

производствени твърди отпадъци са предепонирани 795,98 т отпадъци - остатък от

филтруване на магнезиева добавка код 06 10 99

- в клетка за опасни отпадъци са предепонирани 2980,88 т отпадъци  „Утайки от

пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдърж. опасни вещества“ (ц. 670

„Неутр. станция“)  с  код 06 05 02*

Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с 

определените  и КР № 8-Н1/ 2015 г.: 

Констатирани са превишения на годишното количество на следните отпадъци: 

- Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 -

код 16 02 14;

- Мед, бронз, месинг – код 17 04 01;

Превишенията се дължат на извършените дейности по демонтаж на отпаднали от употреба

активи през 2021 г.

- Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдърж. опасни вещества

(ц. 670 „Неутр. станц“) – код 06 05 02*;

Превишението на годишното количество на отпадъка се дължи на почистване на технологични 

съоръжения. 

- Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупом. другаде), кърпи за изтриване

и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – ръкавни филтри (ц. 630 „Азотна

киселина - нова“) – код 15 02 02*;

Превишението на годишното количество образувани отпадъци се дължи на възникналата 

аварийна ситуация през месец декември в цеха, в резултат на което се налага подмяна на увредените 
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ръкавни филтри. 

Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с 

условията в КР № 8-Н1/ 2015 г. количества: 

В “Неохим” АД не са приемани отпадъци през отчетния период. 

В резултат на извършените проверки не са открити несъответствия. 

Резултати от оценката на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъци с 

условията в КР № 8-Н1/ 2015 г. количества: 
Установени са несъответствия по отношение на предварителното съхранение, касаещи по-дълъг 

срок от определения в Условие 11.3.1 от КР № 8-Н1/2015 г. за следните отпадъци: 

1. Отработен активен въглен (с изключ. на 06 07 02) (ц. 180 „Райски газ“) код 06 13 02*

2. Отработен активен въглен (с изключ. на 06 07 02)

(ц. 608 „Амоняк“ – преди реконс) код 06 13 02*

3. Прах от отпадъчни газове, съд. опасни вещества (ц. 920 „РМЗ“) код 10 09 09*

4. Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества код 15 

01 10*

5. Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупом. другаде),

кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

– замърсени парцали код 15 02 02*

6. Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупом. другаде),

кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

– пясък, промишлен абсорбент (натриев карбонат) код 15 02 02*

7. Излезли от употреба гуми код 16 01 03

8. Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества - платинен катализатор

(ц. 151 „Азотна киселина – стара“) код 16 08 07*

9. Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества - платинен катализатор

(ц. 630 „Азотна киселина - нова“) код 16 08 07*

За отпадъците с № 1, 2 и 3 въз основа на резултатите от проведеното основно охарактеризиране 

не е разрешено депонирането им на депото. Предстои да бъдат предадени за 

ополозотворяване/рециклиране на външна организация. 

За отпадъците с № 4, 5, 6 не са намерени подходящи фирми за предаването им. 

За отпадъците с № 7 през м.12.2021 г. е предадено на фирма по-голямото количество от 

отпадъка, предстои да бъде направено проучване за предаване и на останалото количество за 

ополозотворяване/рециклиране на външна организация. 

Отпадъците с № 8 и 9 през 2020 г. са прекласифицирани въз основа на проведеното изпитване 

като неопасен отпадък с код 16 08 01. Предстоѝ бъдат предадени за ополозотворяване/рециклиране на 

външна организация. 

Резултати от оценката на съответствието на обезвреждане и оползотворяване на отпадъци 

с условията в КР № 8-Н1/ 2015 г: 

В резултат на извършените проверки не са открити несъответствия по условията в КР № 8-

Н1/2015 г за обезвреждане на отпадъците. 

Условие 11.9.3. Мониторинг за състояние тялото на депото 

Структура и състав на отпадъчното тяло 

1.1. Площ, заета от отпадъците: 

Клетка за неопасни отпадъци (кл. 1-9447 м
2 

/ кл. 2-9303 м
2
), общо количество за 25 г. - 85425 т 

заета площ към 31.12.2021 г.- 1700 м
2
 от 9447 м

2
 

Клетка за опасни отпадъци (кл.1 - 9419 м
2
), общо количество за 25 г. - 49 975 т 
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заета площ към 31.12.2021 г.- 3250 м
2
 от 9419 м

2
 

1.2. Обем и състав на отпадъците: 

Клетка за неопасни отпадъци: Общо количество неопасни отпадъци за 2021 г.: 1015,76 т. (710 м
3
) 

– 06 10 99 – Отпадъци, неупоменати другаде - остатък от филтруване на магнезиева добавка

(ц. 640 „Амониева селитра“) – депонирани през 2021 г. – 24,29 т. (17 м
3
)

– 06 10 99 – Отпадъци, неупоменати другаде - остатък от филтруване на магнезиева добавка

(ц. 156 „Магнезиев нитрат“) – депонирани през 2021 г. – 979,57 т. (686 м
3
)

Твърд остатък при филтруване на разтворите от Mg(NO3)2 при производството на магнезиев нитрат 

и амониева селитра. Представлява шлам, съдържащ основно MgO и SiO.  

– 10 13 04 – Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар – oстатък от гасене на негасена

вар (недопал) – депонирани през 2021 г. – 11,9 т. (7 м
3
)

Отпада при гасене на вар в Неутрализационна станция, съдържа основно пясък и карбонати.  

Клетка за опасни отпадъци: Общо количество опасни отпадъци за 2021 г.: 3484,939 т (2479 м
3
) 

– 06 05 02* – Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдърж.

опасни вещества – депонирани през 2021 г. – 3484,939 т сухо вещество (1742 м
3
)

Утайки от Неутрализационна станция за отпадъчни води при неутрализация на отпадъчни

води. Представлява шлам, съдържащ основно CaSO4, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Na2CO3..

Общото депонирано количество неопасни и опасни отпадъци за 2021. г. е 4500,699 т.  

1.3. Технология на депониране: 

Експлоатацията на депото започва след изграждането на долния изолиращ екран, дренажната 

система и ревизионната шахта РШ2. 

Запълването с отпадъци ще се извършва на пластове от по 50 см , чрез разриване и 

уплътняване. Котата на билото при запълване на депото е 99,00 до 100,50 метра. В процесът на 

запълване с отпадъци, след достигане на ниво корона дига – 96,00 метра до 97,00 метра, депонирането 

се изпълнява при строго спазване на откосите на отпадъчното тяло, като при насипване до кота 99,00 

метра откосите се изпълняват с наклон 1:5. Конфигурацията на депото при запълване с отпадъци е 

представена на чертеж л.14/36. „Депо за неопасни отпадъци. Клетка 1. Експлоатация-запълване с 

отпадъци. План“ . Максималната височина на запълване е 6,50 метра. 

След достигане на кота на насипване с отпадъци К=97,00 метра, като мярка против 

разпрашаване се препоръчва да се изпълнява запръстяване на всеки пласт отпадъци, т.е. при насипване 

на слой от 50 см отпадъци, се изпълнява запръстяване  с 10 см земни маси.Необходимото количество 

земни маси е около 3000 м3. 

Влизането на механизация в депото става само през предвидената рампа. Рампата се оформя 

чрез предварително насипване в котлована на земни маси, получени при изкопи в завода. 

Изпълнението на рампата се извършва върху изграден долен изолиращ екран на депото. 

Не се допуска преминаването на механизация през дренажния тръбопровод. 

1.4. Продължителност на експлоатация: 

Депото е въведено в експлоатация с вътрешна Заповед № 29/05.02.2020 г. Първите количества 

отпадъци са депонирани на 30.03.2020 г.  

1.5. Свободен капацитет на депото: 

Клетка за неопасни отпадъци (кл. 1-9447 м
2
), общо количество за 25 г. – 33980 м

3
 

Общо количество депонирани неопасни отпадъци за 2021 г.: 1015,76 т. (710 м
3
) 

Остатъчен капацитет на клетката – 30 880 м
3
 

Клетка за опасни отпадъци (кл.1 - 9419 м
2
), общо количество за 25 г. – 35000 м

3 
 

Клетка за опасни отпадъци: Общо количество опасни отпадъци за 2021 г.: 3484,939 т (2479 м
3
) 

Остатъчен капацитет на клетката – 32 416 м
3
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Общо свободен капацитет на 2-те клетки – 63 269 м
3
 

2. Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото

- През отчетният период не са констатирани слягания по повърхността на тялото на депото;

3. Стабилитет на дигите

- През отчетният период не са забелязани промени, които биха довели до нарушаване на стабилността

на дигите.

Условие 11.9.5. Изпълнено. Информация за дейности с отпадъците се съхранява на площадката.

Условие 11.9.6. Виж точка 4.1.

4.5. Шум 

Условие 12.1.1. Изпълнено. 

Условие 12.2.1. Изпълнено. През отчетният период  е извършен мониторинг на шума. 

Условие 12.2.2. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция (Инстр. 16-И-И 02). 

Условие 12.2.3. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на 

въздействие с разрешените такива (Инстр. 16-И-И 02). 

Условие 12.3.1. Изпълнено.  

Условие 12.3.2. Изпълнено. 

Замерите на еквивалентните нива на шума са извършени по време на работа на всички 

инсталации, намиращи се на площадката. Площадката е разделена на три измерителни контура поради 

голямата площ, при което са изключени терени без шумови източници. Замерванията на 

еквивалентното ниво на шума са извършени от акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ към 

„Пехливанов инженеринг“ ООД, София. Издаден e протокол от изпитване по контури и по границата 

на производствената площадка – Протокол от изпитване № 3314Н/30.06.2021г. за Контур I, Контур II, 

Контур III и по границите на Площадка „А“ Резултатите от замерите са представени в табл. 6. 

Съгласно “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от 

Министъра на околната среда със Заповед №:№ РД-613 от 08.08.2012 г. е изчислено и установено, че 

нивото на шума в мястото на въздействие (най- близката хигиенна зона в населеното място – 

ПГ,,Проф. д-р Асен Златаров”) е: 

- 43,2 dB(A) за Kонтур 1 (r = 1000 m, Kn = 1,1)

- 43,5 dB(A) за Kонтур 2 (r = 1500 m, Kn = 1,1)

- 40,1 dB(A) за Kонтур 3 (r = 2000 m, Kn = 1,1)

Стойностите не превишават пределно допустимата норма /55 dB(A) през деня/. Измерването е

направено както следва: 

- за Kонтур 1 - 18 бр. точки

- за Kонтур 2 - 20 бр. точки

- за Kонтур 3 - 18 бр. точки

Нивото на обща звукова мощност е: 

- за Kонтур 1 – 117,2 ± 4,8 dB(A)

- за Kонтур 2 – 121,4 ± 5,0 dB(A)

- за Kонтур 3 – 120,7 ± 4,9 dB(A)

По границата на производствената площадка (10 бр. пунктове, определени в утвърдения План 

за собствен мониторинг) не са отчетени превишения на граничните стойности на еквивалентното ниво 

на шума /70 dB(A) дневно, вечерно, нощно ниво. 

Условие 12.3.3. По време на отчетният период не са постъпвали оплаквания за шум от съседните 

оператори около площадката. Съгласно план за собствен мониторинг на Неохим АД замер на шумови 

емисии на площадката се извършва на две години. През отчетният период  е извършен мониторинг на 

шума. 



Годишен доклад по околна среда за 2021г. на „НЕОХИМ” АД, Площадка „А”, КР № 8-Н1 / 2015г.

21 

4.6 Почви и подземни води 

Опазване на почвата от увреждане 

Опазване на почвата от увреждане 

Условие 13.1.1. Изпълнено. Изготвени са и се прилагат инструкции за за периодична проверка за 

наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините 

и отстраняване на течовете (Инстр. 800-Ц-И-21; Инстр. 800-Ц-И-24; Инстр. 020-Н-И-08). 

Условие 13.1.2. Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка 

на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и 

отстраняване на течовете (Инстр. 800-Ц-И-22). 

Условие 13.1.3. Изпълнено. За всяка производствена инсталация се води Дневник за разливи, в който се 

документират разливи на вредни и опасни вещества по дата, причини за разлива, площи и вид на 

разлятото вещество, предприети мерки за отстраняване на разливи, приемния съд за събиране на 

разлива. 

Условие 13.1.4. Изпълнено. Оборудването, подлежащо на ремонт, се източва и почиства предварително. 

Условие 13.1.5. Изпълнено.  

Условие 13.1.6.1. Изпълнено. План за собствен мониторинг,съобразен с условията на разрешителното, е 

съгласуван с РИОСВ, БДУВ и ИАОС. 

Условие 13.1.6.2. Изпълнено. През отчетният период е извършен мониторинг на почвите. 

Опазване на подземните води от замърсяване 

Условие 13.2.1.1 Изпълнено. План за собствен мониторинг,съобразен с условията на разрешителното, е 

съгласуван с РИОСВ, БДУВ и ИАОС. 

Условие 13.2.1.2. Изпълнено. 

Условие 13.3.1. Изпълнено. 

Условие 13.3.2. Изпълнено. 

Условие 13.3.3. Изпълнено. Извършена е периодична оценка на съответствието на показателите на 

подземни води, съгласно условията на  КР№8-Н1/2015.  
Условие 13.3.4.Анализ на резултатите от мониторинга на подземните води : 

Лабораторните анализи на горепосочените сондажни пиезометри показват общо 192 бр. 

отклонения от базовото състояние, установено през 2015 г., както и стандарта за качество за 

съответните замърсители, съгласно НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване 

на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007).  

За почти всички от пиезометрите (13 от 14 бр.) се наблюдава завишения по показателите 

„Фенол“ и „Алуминий“, при по-голямата част (9 от 14 бр.) по показателите „Никел“ и „Арсен“ и при 

половината (7 от 14 бр.) по показателите „Амониев йон“ и „Мед“. 

Производствената площадка „А” се намира в район, богат на органогенни варовици, които са 

напукани и кавернозни. В тях са акумулирани пукнатини по тип подземни води, които се подхранват от 

инфилтрирали валежи. По химичен състав подземната вода е от хидрокарбонатно-калциево-магнезиев 

тип, на места с повишено съдържание на сулфатния йон и на натриевия катион (из „Инженеро-

геоложки и хидрогеоложки доклад, октомври 2007 г.“). Основна причина за завишените нива на 

замърсителите, е действащото преди години депо за пиритна угарка, получена като отпадък от 

производството на сярна киселина, където сулфатите са типично присъстващи, заедно с желязото, 

мангана и арсена. Те съставляват групата на типоморфните елементи-замърсители на подземните води. 

Втората група елементи, които са със силно завишено съдържание са мед, цинк, никел и кадмий. 

Пространственото разпространение и на двете групи маркира въздействието от стари замърсявания, в 

следствие от извършваната идустриална дейност (из „Окончателен доклад за резултатите от 
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мониторинга на подземни води в периода 2004-2009 г.” по „Програмата за отстраняване на екологични 

щети” на „Евро Ферт” АД). 

Същото може да се каже и за показателите „Активна реакция“, „Обща твърдост“, 

„Електропроводимост“, „Амониев йон“ и „Фенол“, което се дължи на действащите преди време 

производства, отстранени по законодателството за старите щети, по които страна е държавата. 

Не се наблюдават нарушения по показателя „Живак“ за нито един от пиезометрите. 

По показателя „Хром” се наблюдава единствено отклонение в СП 33 (бившия цех за 

производство на сяра и тиозол), което се дължи на действащите преди време производства, отстранени 

по законодателството за старите щети, по които страна е държавата. 

Наблюдават се завишени нива по показателя „Амониев йон“ в 7 от 14 бр. пиезометри – СП 3 

(след депото за фосфогипс, лагуни и пиритна угарка), СП 4 (след депото за фосфогипс), СП 23a (след 

депото за утайки от пречистване на отпадъчни води), СП 33 (бившия цех за производство на сяра и 

тиозол), СП 42a (разположен извън границите на площадката), СП 44 (след депото за опасни и 

производствени отпадъци – клетка за опасни отпадъци) и СП 45 (след депото за опасни и 

производствени отпадъци – клетка за неопасни отпадъци), които се дължат на действащите преди 

време производства, отстранени по законодателството за старите щети, по които страна е държавата. 

По показателя „Хлориди” се наблюдава единствено отклонение в СП 3 (след депото за 

фосфогипс, лагуни и пиритна угарка), което се дължи на действащите преди време производства, 

отстранени по законодателството за старите щети, по които страна е държавата. 

По показателя „Сулфати” се наблюдават отклонения в СП 4 (след депото за фосфогипс), СП 33 

(бившия цех за производство на сяра и тиозол), СП 42a (разположен извън границите на площадката) и 

СП 45 (след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за неопасни отпадъци), които се 

дължат на действащите преди време производства, отстранени по законодателството за старите щети, 

по които страна е държавата. 

По показателя „Фосфати” се наблюдават отклонения в СП 3 (след депото за фосфогипс, лагуни 

и пиритна угарка), СП 23a (след депото за утайки от пречистване на отпадъчни води), СП 25 (след 

Ново депо за отпадъци от стари щети), СП 33 (бившия цех за производство на сяра и тиозол), СП 35 

(пред цеха за производство на азот и кислород) и СП 36 (в района на РМЗ), които се дължат на 

действащите преди време производства, отстранени по законодателството за старите щети, по които 

страна е държавата. 

По показателя „Нитрати” се наблюдават отклонения в СП 25 (след Ново депо за отпадъци от 

стари щети), СП 36 (в района на РМЗ), СП 37 (в района на Антикорозиен цех), ТК 1 (разположен извън 

границите на площадката), СП 42a (разположен извън границите на площадката) и СП 44 (след депото 

за опасни и производствени отпадъци – клетка за опасни отпадъци), което се дължи на действащите 

преди време производства, отстранени по законодателството за старите щети, по които страна е 

държавата. 

По показателя „Нитрити” се наблюдава отклонение единствено в СП 25 (след Ново депо за 

отпадъци от стари щети) , което се дължи на действащите преди време производства, отстранени по 

законодателството за старите щети, по които страна е държавата. 

Завишени стойности по показателя „Желязо” се наблюдават в 5 от 14 бр. пиезометри - СП 33 

(бившия цех за производство на сяра и тиозол), СП 34 (пред цеха за производство на азот и кислород), 

СП 35 (пред цеха за производство на азот и кислород), СП 37 (в района на Антикорозиен цех) и СП 45 

(след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за неопасни отпадъци), които се дължат на 

действащите преди време производства, отстранени по законодателството за старите щети, по които 

страна е държавата. 
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Завишени стойности по показателя „Манган” се наблюдават в 5 от 14 бр. пиезометри - СП 3 

(след депото за фосфогипс, лагуни и пиритна угарка), СП 33 (бившия цех за производство на сяра и 

тиозол), СП 40 (разположен извън границите на площадката), СП 42a (разположен извън границите на 

площадката) и СП 45 (след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за неопасни 

отпадъци), които се дължат на действащите преди време производства, отстранени по 

законодателството за старите щети, по които страна е държавата. 

По показателя „Олово” се наблюдават отклонения в 2 от 14 бр. пиезометри – СП 33 (бившия 

цех за производство на сяра и тиозол) което се дължи на действащите преди време производства, 

отстранени по законодателството за старите щети, по които страна е държавата и TK 1 (разположен 

извън границите на площадката - вход), за което няма логична причина за появата му.  

Наблюдават се завишени нива по показателя „Мед“ в 7 от 14 бр. пиезометри - СП 4 (след 

депото за фосфогипс), СП 23a (след депото за утайки от пречистване на отпадъчни води), СП 25 (след 

Ново депо за отпадъци от стари щети), СП 33 (бившия цех за производство на сяра и тиозол), СП 36 (в 

района на РМЗ), СП 44 (след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за опасни 

отпадъци) и СП 45 (след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за неопасни отпадъци), 

което се дължи на действащите преди време производства, отстранени по законодателството за старите 

щети, по които страна е държавата.  

Завишени стойности по показателя „Цинк” се наблюдават в 6 от 14 бр. пиезометри - СП 23a 

(след депото за утайки от пречистване на отпадъчни води), СП 25 (след Ново депо за отпадъци от стари 

щети), СП 33 (бившия цех за производство на сяра и тиозол), СП 42а (разположен извън границите на 

площадката), СП 44 (след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за опасни отпадъци) и 

СП 45 (след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за неопасни отпадъци) се дължат на 

действащите преди време производства, отстранени по законодателството за старите щети, по които 

страна е държавата. 

Наблюдават се завишени нива по показателя „Никел” в 9 от 14 бр. пиезометри -за СП 23a (след 

депото за утайки от пречистване на отпадъчни води), СП 25 (след Ново депо за отпадъци от стари 

щети), СП 33 (бившия цех за производство на сяра и тиозол), СП 36 (в района на РМЗ), СП 37 (в района 

на Антикорозиен цех), СП 40 (разположен извън границите на площадката), СП 42a (разположен извън 

границите на площадката), СП 44 (след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за 

опасни отпадъци) и СП 45 (след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за неопасни 

отпадъци), които се дължат на действащите преди време производства, отстранени по 

законодателството за старите щети, по които страна е държавата. 

По показателя „Алуминий” са отчетени превишения в 13 от 14 бр. пиезометри - в СП 3 (след 

депото за фосфогипс, лагуни и пиритна угарка), СП 4 (след депото за фосфогипс), СП 23a (след депото 

за утайки от пречистване на отпадъчни води), СП 25 (след Ново депо за отпадъци от стари щети), СП 

33 (бившия цех за производство на сяра и тиозол), СП 34 (пред цеха за производство на азот и 

кислород), СП 35 (пред цеха за производство на азот и кислород), СП 36 (в района на РМЗ), СП 37 (в 

района на Антикорозиен цех), TK 1 (разположен извън границите на площадката), намиращ се на вход 

на производствената площадка, СП 40 (разположен извън границите на площадката), СП 44 (след 

депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за опасни отпадъци) и СП 45 (след депото за 

опасни и производствени отпадъци – клетка за неопасни отпадъци), които се дължат на действащите 

преди време производства, отстранени по законодателството за старите щети, по които страна е 

държавата. 

Завишените стойности по показателя „Арсен” в 9 от 14 бр. пиезометри - СП 3 (след депото за 

фосфогипс, лагуни и пиритна угарка), СП 4 (след депото за фосфогипс), СП 23a (след депото за утайки 

от пречистване на отпадъчни води), СП 25 (след Ново депо за отпадъци от стари щети), СП 33 (бившия 
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цех за производство на сяра и тиозол), СП 35 (пред цеха за производство на азот и кислород), СП 40 

(разположен извън границите на площадката), СП 42а (разположен извън границите на площадката) и 

СП 45 (след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка за неопасни отпадъци), се дължат на 

действащите преди време производства, отстранени по законодателството за старите щети, по които 

страна е държавата. 

По показателя „Кадмий” се наблюдават отклонения в 5 от 14 бр. пиезометри - СП 23a (след 

депото за утайки от пречистване на отпадъчни води), СП 25 (след Ново депо за отпадъци от стари 

щети), СП 42a (разположен извън границите на площадката), СП 44 (след депото за опасни и 

производствени отпадъци – клетка за опасни отпадъци) и СП 45 (след депото за опасни и 

производствени отпадъци – клетка за неопасни отпадъци), които се дължат на действащите преди 

време производства, отстранени по законодателството за старите щети, по които страна е държавата.  

Наблюдават се завишени нива по показателя „Магнезий” в 5 от 14 бр. пиезометри - СП 23a 

(след депото за утайки от пречистване на отпадъчни води), СП 33 (бившия цех за производство на сяра 

и тиозол), СП 42а (разположен извън границите на площадката), СП 44 (след депото за опасни и 

производствени отпадъци – клетка за опасни отпадъци), СП 45 (след депото за опасни и 

производствени отпадъци – клетка за неопасни отпадъци), които се дължат на действащите преди 

време производства, отстранени по законодателството за старите щети, по които страна е държавата. 

По показателя „Фенол” са отчетени превишения в 13 от 14 бр. пиезометри - в СП 3 (след депото 

за фосфогипс, лагуни и пиритна угарка), СП 4 (след депото за фосфогипс), СП 23a (след депото за 

утайки от пречистване на отпадъчни води), СП 25 (след Ново депо за отпадъци от стари щети), СП 33 

(бившия цех за производство на сяра и тиозол), СП 34 (пред цеха за производство на азот и кислород), 

СП 35 (пред цеха за производство на азот и кислород), СП 36 (в района на РМЗ), СП 37 (в района на 

Антикорозиен цех), TK 1 (разположен извън границите на площадката), намиращ се на вход на 

производствената площадка, СП 40 (разположен извън границите на площадката), СП 42а (разположен 

извън границите на площадката) и СП 44 (след депото за опасни и производствени отпадъци – клетка 

за опасни отпадъци), които се дължат на действащите преди време производства, отстранени по 

законодателството за старите щети, по които страна е държавата. 

По показателя „Нефтопродукти” се наблюдават отклонения в 5 от 14 бр. пиезометри - СП 4 

(след депото за фосфогипс), СП 36 (в района на РМЗ), СП 37 (в района на Антикорозиен цех), СП 40 

(разположен извън границите на площадката) и СП 42a (разположен извън границите на площадката), 

което се дължи на действащите преди време производства, отстранени по законодателството за старите 

щети, по които страна е държавата. 

Мерки за опазване на подземните води: 

На производствената площадка не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и 

опасни вещества в почвата и подземните води. За тяхното опазване се прилагат редица мерки, както 

следва: 

Извършва се ежегодна проверка за състоянието на резервоарите и тръбопроводите за опасни 

вещества. Резултатите от проверката се документират и съхраняват на площадката. Разливи на вредни 

и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) се 

почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. Осигурено е достатъчно количество 

сорбиращи материали в близост до местата за съхранение или употреба на опасни вещества. За всяка 

инсталация (цех) се води Дневник за разливи, в който се документират разливи на вредни и опасни 

вещества по дата и час, причини за разлива, площи и вид на разлятото вещество, предприети мерки за 

отстраняване на разливи, приемния съд за събиране на разлива. Идентифицирани са възможните 

източници на замърсяване на почвите и подземните води на площадката, свързани с местата за 

извършване на товаро-разтоварни дейности, където могат да възникнат течове и/или разливи. На схема 
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са показани местата за товаро-разтоварни дейности на суровини, материали и продукти на територията 

на площадката, където дейностите се извършват единствено на определените за целта места. Прилагат 

се мероприятия за недопускане на замърсяване на отпадъчните води, подземните води и почвите и 

мерки за отстраняване на замърсяването на отпадъчните води, подземните води и почвите, съгласно 

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн. ДВ, бр. 43 от 

29.04.2008 г.) и Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в 

предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ, бр. 96 от 07.11.2008 г.). 

Извършена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и 

на случаи на причинени екологични щети. На площадката са разработени и се прилагани в годините 

следните писмени процедури: 

 Инструкция за събиране на разливи от отпадъчни води и включването им в производствения цикъл

с цел ограничаване на неорганизираните емисии;

 Инструкция за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително

откриване на течове, установяване на причините и предприемане на корективни действия;

 Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа,

откриване на пропуски, установяване на причините и предприемане на корективни действия;

 Инструкция за техническото обслужване и ремонт на резервоари;

 Инструкция за техническото обслужване и ремонт на технологични тръбопроводи;

 Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа,

включително откриване на течове, установяване на причините и предприемане на корективни

действия;

 Инструкция за извършване на периодична проверка на състоянието на канализационната мрежа,

установяване на течове и запушвания и предприемане на корективни действия;

 Инструкция за оценка на съответствието на площадките за временно съхраняване на отпадъците;

 Инструкция за извършване на монтажно-демонтажни работи, ремонтни, товаро-разтоварни и

подемно-транспортни работи.

Условие 13.3.5. Изпълнено. Резултатите от мониторинга на подземните води са посочени в таблица 7 на 

Приложение 1. 

Условие 13.3.6. Изпълнено. 

Условие 13.3.8. Изпълнено. 

Условие 15.5. Резултати от мониторинга при анормални режими на инсталациите по Условие 2 са 

посочени в Приложение 2. 

5. Изпълнение на Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

№8 

Условие 3.4.1. Изпълнено. 

-Заменен е огневия подгревател в отделението за пречистване на природен газ от серни съединения в

инсталация за производство на Амоняк, работещ на природен газ, с паров подгревател.

- Извършена е подмяна на съществуващия абсорбент МЕА с аМДЕА (OASE White) ;

- Извършена е подмяна на таванните горелки на Реформинг I-ва степен с по-ниско емисионни такива.

Условие 3.4.2. Изпълнено.

- Монтиран е  вторичен катализатор за редуциране на емисиите на диазотен оксид в инсталация за

производство на Азотна киселина (43-46%).

Условие 3.4.3. Изпълнено.

-Завършен е монтажа на съоръженията за интензификация на производството на амониева селитра.

Съоръжението е въведено в експлоатация  – Разрешение за ползване № СТ-05 1089/11.09.2018г.

Условие 3.4.4. Пречиствателно съоръжение за инфилтрат . Изграждането на съоръжението е

завършено и за същото е получено Разрешение за ползване № СТ-05-1122/09.09.2019г. от ДНСК.

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях
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По време на отчетният период  са изведени от експлоатация следните инсталации : 

- Азотна киселина - стара (43-46%)
- Производство на нитрит-нитратни соли (NaNO2 + NaNO3)

Условие 16.5. Изпълнението на мерките по плановете за закриване на инсталации към м.12.2021г: 

- за прекратяване на дейността на три броя консервирани инсталации за Формалин – планът е изпълнен

на 100% от обема предвидени дейности;

- Прекратяване дейността на участък „Леярен“ на РМЗ, включващ електродъгова и индукционна пещи

- планът е изпълнен на 90 % от обема предвидени дейности. Предстои демонтаж на изпускащо

устройство -  Комин №13.

- Азотна киселина - стара (43-46%) – почистване на складове, тръбопроводи и площадки за отпадъци
свързани с обезопасяване на оборудването;
- Производство на нитрит-нитратни соли (NaNO2 + NaNO3) - почистване на складове, тръбопроводи и
площадки, свързани с обезопасяване на оборудването.

Уведомяване 

Условие 7.4. Изпълнено. За планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2 е подадена 

информация  изх.№ 464/15.07.2021г. до ИАОС – гр.София .  

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

Условие 14.1. Изпълнено. Прилага се инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на 

организационни и технически промени (Инстр. 23-С-И-4). 

Условие 14.2. Изпълнено. 

Условие 14.3. Изпълнено. Възникналите аварийни ситуации през отчетния период, както и 

предприетите действия, са описани в таблица 9 на Приложение 1. 

Условие 14.4. Изпълнено. През отчетният период не са допускани замърсявания на компонентите на 

околната среда.  

7.1. Аварии 

За възникналите аварийни ситуации отговорните лица в  “Неохим” АД  съставят и съхраняват 

протоколи. В тях се анализират причините за възникване на аварийните ситуации и се набелязват 

мероприятия със срокове и отговорници за ликвидиране на последствията и мероприятия по 

превантивната дейност. 

През 2021 година са регистрирани 15  бр. аварийни спирания на инсталациите. Аварийните 

ситуации и предприетите коригиращи действия са описани подробно в табл. 9 от Приложение 1. По 

време на аварийните ситуации, поради плавното разтоварване и спиране на инсталациите, не са 

допускани замърсявания на околната среда, нито е оказано въздействие върху здравето на 

населението.  

Съгласно Плана за мониторинг при анормални режими се осъществява измерване на емисиите 

в околната среда. Продължителността на извънредните емисии е документирана в аварийните 

протоколи, лабораторните журнали и журналите по работни места на съответната инсталация. 

Количеството им се определя от продължителността и  етапността на въвеждане в нормални работни 

параметри на конкретната инсталация. При пускане и спиране на инсталациите, до въвеждането им в 

нормален технологичен режим, те работят в преходен режим, който е регламентиран в работните 

инструкции. В разделите на работните инструкции са описани действията, осигуряващи оптимално 

протичане на тези процеси. 

Регистриран  е престоят на оборудването, настъпил вследствие на аварийни спирания – 846 

часа; загуби от непроизведена продукция  39 794 тона    и   1 495. 540  МВч електроенергия. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено 

КР 

По време на отчетния период в “Неохим” АД  не са постъпвали оплаквания, свързани с 

дейността на площадката.
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишния 

доклад за изпълнението на дейностите , за които е предоставено Комплексно разрешително № 8-Н1/ 

2015 год. на “Неохим” АД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този 

доклад на трети лица. 

Подпис : дата : 30.03.2022 год. 

Име на подписващия : инж.Соня Христозова 

Длъжност в организацията : Директор на дирекция “Качество и контрол” 
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Приложение 1
Таблица 1. Изпускания по PRTR 

№. 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

( колона 1 ) 

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

kg/год. 

във въздух 

(колона 1а) 

kg/год 

във води 

(колона 1b) 

kg/год 

в почва 

(колона 1с) 

kg/год. 
 1. 74-82-8 Метан (СН4) - - - - - 

2. 630-08-0 
Въглероден 

оксид (СО) 
- 

(12 634,6 М) 
- - - - 

3. 124-38-9 Въглероден диоксид (СО2) 
652 712 344,64 

(С) 
- - - - 

4. 
Хидро-флуоро-

въглероди (HFCs) 
- - - - - 

5. 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 108 392,72 (M) - - - - 

 6. 
7664-41-7 Амоняк (NH3) 45 491,4 (М) - - - - 

7. 
ЛОС без метан 

(NMVOC) 

- 

(общ въглерод 

/НСНО и 

СН3ОН/ – 0 M) 

- - - - 

8. 
Азотни оксиди 

(NOх/NO2) 
547 156,1 (М) - - - - 

9. Перфлуоровъглероди (PFCs) - - - - - 

10. 2551-62-4 Серен хексафлуорид (SF6) - - - - - 

11. 
Серни оксиди 

(SOх/SO2) - 

(0 М) 

- - - - 

12. Общ азот - 
127 024,2 

(М) 
- - - 

13. Общ фосфор - 753,12 (М) - - - 

14. 
Хидрохлорофлуоро-

въглероди (HCFCs) 
- - - - -
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№. 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

( колона 1 ) 
Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба (колона 

3) 

kg/год.

във въздух 

(колона 1а) 

kg/год 

във води 

(колона 1b) 

kg/год 

в почва 

(колона 1с) 

kg/год. 

15. 
Хлорофлуоро-

въглероди (CFCs) 
- - - - - 

16. 
Халогенни 

въглеводороди 
- - - - - 

17. 7440-38-2 
Арсен и съединенията му 

(като As) 
- 

- 

(0,0 M) 
- - - 

18. 7440-43-9 
Кадмий и съединения (като 

Cd) 
- 

- 

(0,0 M) 
- - - 

19. 7440-47-3 
Хром и съединенията му 

(като Сг) 
- 

- 

(0,05 M) 
- - - 

20. 7440-50-8 
Мед и съединенията му 

(като Сu) 
- 

- 

(0,150 M) 
- - - 

21. 7439-97-6 
Живак и съединенията му 

(като Hg) 
- 

- 
- - - 

22. 7440-02-0 
Никел и съединенията му 

(като Ni) 
- 

- 

(0,258 M) 
- - - 

23. 7439-92-1 
Олово и съединенията му 

(като Рb) 
- 

- 

(0,364 М) 
- - - 

24. 7440-66-6 
Цинк и съединенията му 

(като Zn) 
- 

- 

(0,236 М) 
- - - 

25. 15972-60-8 Алахлор - - - - - 

 26. 309-00-2 Алдрин - - - - - 

 27. 1912-24-9 Атразин - - - - - 

 28. 57-74-9 Chlordane - - - - - 

 29. 143-50-0 Chlordecone - - - - - 

 30. 470-90-6 Chlorfenvinphos - - - - -
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№. 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

( колона 1 ) 
Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба (колона 

3) 

kg/год. 

във въздух 

(колона 1а) 

kg/год 

във води 

(колона 1b) 

kg/год 

в почва 

(колона 1с) 

kg/год. 

31. 85535-84-8 Хлороалкани, С 10-С13 - - - - - 

 32. 2921-88-2 Chlorpyrifos - - - - - 

 33. 50-29-3 DDT - - - - - 

 34. 
107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) - - - - - 

 35. 
75-09-2 Цихлорметан (DCM) - - - - - 

 36. 60-57-1 Dieldrin - - - - - 

 37. 330-54-1 Diuron - - - - - 

 38. 115-29-7 Ендосулфан - - - - - 

 39. 72-20-8 Ендрин - - - - - 

 40. Халогенирани орган, 

съедин. (като АОХ) 
- - - - - 

 41. 76-44-8 Хептахлор - - - - - 

 42. 
118-74-1 

Хексахлорбензол 

(НСВ) 
- - - - - 

 43. 
87-68-3 

Хексахлорбутадиен 

(HCBD) 
- - - - - 

44. 608-73-1 

1,2,3,4,5,6-

хексахлорциклохексан 

(НСН) 

- - - - - 

 45. 58-89-9 Lindane - - - - - 

 46. 2385-85-5 Mi rex - - - - - 

 47. PCDD +PCDF 

(диоксини и фурани) (като 

Teq) 

- - - - - 

 48. 608-93-5 Пентахлорбензол - - - - - 

 49. 87-86-5 Пентахлорфенол (РСР) - - - - -
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№. 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

( колона 1 ) 

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба (колона 

3) 

kg/год. 
във въздух 

(колона 1а) 

kg/год 

във води 

(колона 1b) 

kg/год 

в почва 

(колона 1с) 

kg/год. 

 1336-36-3 
Полихлорирани 

бифенили (PCBs) 
- - - - - 

  122-34-9 Simazine - - - - - 


127-18-4 

Тетрахлоретилен 

(PER) 
- - - - - 


56-23-5 

Тетрахлорметан 

(ТСМ) 
- - - - - 



2002 г.-48-1 
Трихлорбензоли 

(TCBs) 
- - - - - 


71-55-6 1,1,1 -трихлоретан - - - - - 

  79-34-5 1, 1,2,2-тетрахлоретан - - - - - 


79-01-6 Трихлоретилен - - - - - 

  67-66-3 Трихлорометан - - - - - 

  8001-35-2 Toxaphene - - - - - 

  75-01-4 Винилхлорид - - - - - 

  120-12-7 Антрацен - - - - - 


71-43-2 Бензол - - - - - 


хромирани дифенилетери 

(PBDE) 
- - - - - 

1
 Трябва да се докладва за отделните замърсители, ако е превишен прагът за ВТНХ (сборен параметър за бензол, толуол. етилов 

бензол, ксилол). 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

( колона 1 ) Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба (колона 

3) 

kg/год. 

във въздух 

(колона 1а) 

kg/год 

във води 

(колона 1b) 

kg/год 

в почва 

(колона 

1с) 

kg/год. 



Nonylphenol ethoxylates 

(NP/NPEs) и свързаните 

съедин. 

- - - - - 

  100-41-4 Етилов бензол - - - - - 

  75-21-8 Етиленов оксид - - - - -
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  34123-59-6 Isoproturon - - - - - 

  91-20-3 Нафталин - - - - - 

 Съединения на 

Organotin (като общ Sn) 
- - - - - 

  117-81-7 
Di-(2-ethyl hexyl) 

phthalate (DEHP) 
- - - - - 


108-95-2 Феноли (като общ С) - - - - - 

 Полициклични ароматни 

въглеводороди (PAHs)
2
 

- - - - - 

  108-88-3 Толуол - - - - - 


Tributyltin и неговите 

съединения 
- - - - - 


Triphenyltin и неговите 

съединения 
- - - - - 

 Общ органичен въглерод 

(ТОС) (като общ С или 

ХПК/3) 

- (40 830,47 

M) 

- - - 

  1582-09-8 Тrifluralin - - - - - 

 1330-20-7 Xylenes - - - - - 

 Хлориди (като общ С1) - 
- 

(866,37 М) 
- - - 


Хлор и неорганични 

съединения (като НС1) 
- - - - - 

 1332-21-4 Азбест - - - - - 


Цианиди (като общ 

CN) 
- - - - - 

 Флуориди (като общ F) - - - - - 


Флуор и неорганични 

съединения (като HF) 
- - - - - 

 74-90-8 Циановодород (HCN) - - - - - 


Фини прахови частици 

 <10 μm (РМ10) 
- - - - - 

1
 Трябва да се докладва за отделните замърсители, ако е превишен прагът за ВТНХ (сборен параметър за бензол, толуол. етилов 

бензол, ксилол). 

Забележка: В Колона 1 са посочени абсолютните стойности на замърсителите, изчислени реално за периода на 

докладване . Прахови емисии - Изчислената стойност съгласно резултати от СНИ е 24477,74 kg/y , което се отнася 

за аерозоли от гранулационна кула на цеха за амониева селитра (общо 24461,97 kg/y) и протокол от измерване 

емисиите от скрубера на цех „Смесени торове“ (общо 15,77 kg/y). 

Данните в табл.1. за регистрираните количества на замърсителите са събрани от собствени замери, извършвани от 

акредитирана лаборатория и съответстват на годишните количества замърсители, изпускани от инсталациите на 

„Неохим” АД, Площадка „А” през 2021г. 
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Таблица 2. Изпускания във въздуха 

Собствени периодични измервания 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинга Честота на 

мониторинг 

(годишно) 

Съответствие 
Да/не Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Комин № 1   Формалин 

HCHO и CH3OH, 

определени като 

общ въглерод 

mg/Nm3 20 - * 1 
- 

Въглероден оксид mg/Nm3 100 - * 1 - 

Комин № 2  Амоняк , Реформинг І-ва степен 

Азотни оксиди mg/Nm3 400 - 
229,37 

1 ДА 

Въглероден оксид mg/Nm3 100 - 
     5,14 

1 ДА 

Комин № 3  Амоняк , Подгревател за природен газ 

Азотни оксиди mg/Nm3 250 - * 1 - 

Серен диоксид mg/Nm3 35 - * 1 - 

Въглероден оксид mg/Nm3 100 - * 1 - 

Комин № 4  Амоняк , Пусков котел 

Азотни оксиди mg/Nm3 250 - 140,97 1 ДА 
Серен диоксид mg/Nm3 35 - 0 1 ДА 
Въглероден оксид mg/Nm3 100 - 91,94 1 ДА 

Комин № 7  Амониева селитра 

Амоняк mg/Nm3 30 - 10,16 1 ДА 

Комин № 8  Амониева селитра 

Амоняк mg/Nm3 30 - 17,67 1 ДА 

Комин № 9  Амониева селитра 

Амоняк mg/Nm3 30 - 8,60 1 ДА 

Комин № 10  Амониева селитра 

Амоняк mg/Nm3 30 - 14,99 1 ДА 

Комин № 11  Амониева селитра 

Амоняк mg/Nm3 30 - 5,48 1 ДА 

Комин № 12  Амониева селитра 

Амоняк mg/Nm3 30 - 7,39 1 ДА 

Комин № 13  РМЗ – цех Леярен 

Серни оксиди mg/Nm3 500 * 1 - 

Прах mg/Nm3 20 - * 1 - 
Общи 

въглеводороди 
mg/Nm3 50 - * 1 

- 

Амини mg/Nm3 5 - * 1 - 

Комин № 14  цех Смесени торове НПК 

Прах mg/Nm3 50 - 16,4 1 ДА 

Заб: * - Инсталацията/съоръжението не е работила през 2021 г. 

Съгласно КР 8-Н1/2015 честотата на мониторинг на газови емисии е един път годишно. 

Мониторингът е извършен по време на нормален производствен процес на инсталациите от акредитирана 

лаборатория . 
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 Собствени непрекъснати измервания 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинга Честота на 

мониторинг 

(годишно) 

Съответствие 
Да/не Непрекъснат 

мониторинг 
месеци 

Комин № 5   Азотна киселина 43% Инсталацията не е работила през отчетния период 

Комин № 6   Азотна киселина 60% 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 23,01 Януари- непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 24,65 Февруари непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 22,51 Март непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 22,17 Април непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 33,90 Май непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 45,00 Юни непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 47,56 Юли непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 - Август непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 - Септември непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 38,30 Октомври непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 42,14 ноември непрекъснат ДА 

Азотни оксиди mg/Nm
3
 400 45,62 Декември непрекъснат ДА 

Комини №№ 7 - 12   Амониева селитра 

Парам единица НДЕ К7 К8 К9 К10 К11 К12 Месец Честота Съответствие 

Прах mg/Nm3 15 
5,50 6,92 7,43 2,21 5,07 4,99 

Януари непрекъснат ДА 

Прах mg/Nm3 15 
3,86 5,28 7,05 1,88 3,67 1,79 

Февруари непрекъснат ДА 

Прах mg/Nm3 15 
6,05 9,28 10,32 3,24 6,12 5,00 

Март непрекъснат ДА 

Прах mg/Nm3 15 
7,18 10,13 12,52 4,12 7,73 5,34 

Април непрекъснат ДА 

Прах mg/Nm3 15 
6,32 7,02 11,10 4,04 6,01 5,41 

Май непрекъснат ДА 

Прах mg/Nm3 15 
5,16 4,62 10,15 2,88 3,70 4,08 

Юни непрекъснат ДА 

Прах mg/Nm3 15 
5,32 5,02 10,73 1,62 3,00 1,61 

Юли непрекъснат ДА 

Прах mg/Nm3 15 
- - - - - - 

Август непрекъснат ДА 

Прах mg/Nm3 15 
- - - - - - 

Септември непрекъснат ДА 

Прах mg/Nm3 15 
7,94 15,16 8,40 3,72 5,13 5,28 

Октомври непрекъснат НЕ 

Прах mg/Nm3 15 
4,83 6,86 6,19 1,65 4,27 3,95 

Ноември непрекъснат ДА 

Прах mg/Nm3 15 
7,54 8,79 7,65 1,51 6,56 6,71 

Декември непрекъснат ДА 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или 
дъждовни) във водни обекти / канализация 

Параметър Единица 
НДЕ, 

Съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

(годишно) 

Съответствие 

Северен Колектор 
Дебит на 

отпадъчните води 

m3 / ден 

m3 / час 

m3 / год 

30 137 

1255 

11 000 000 

11 843,4 

493,5 

4 322 840 

непрекъснат 

ДА 

ДА 

ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,42 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm-1 1600 536,7 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm3 50 4,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm3 40 3,8 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm3 0,7 0,082 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm3 15 14,34 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm3 8,0 2,18 1/месец ДА 

ХПК mg/dm3 100 12,8 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm3 25 1,9 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 1,0 0,101 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,40 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm-1 1600 471,0 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm3 50 4,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm3 40 3,2 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm3 0,7 0,091 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm3 15 14,01 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm3 8,0 2,08 1/месец ДА 

ХПК mg/dm3 100 10,8 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm3 25 3,4 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 1,0 <0,100* 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,70 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm-1 1600 453,0 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm3 50 5,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm3 40 3,5 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm3 0,7 0,048 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm3 15 14,25 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm3 8,0 0,30 1/месец ДА 

ХПК mg/dm3 100 9,9 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm3 25 2,0 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 1,0 <0,100* 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,62 1/месец ДА 
Електропроводимост µS cm-1 1600 437,7 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm3 50 7,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm3 40 3,7 1/месец ДА 
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Азот нитритен mg/dm3 0,7 0,054 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm3 15 10,28 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm3 8,0 1,1 1/месец ДА 

ХПК mg/dm3 100 12,5 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm3 25 2,8 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 1,0 0,153 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,65 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm-1 1600 424,7 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm3 50 4,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm3 40 3,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm3 0,7 0,068 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm3 15 14,29 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm3 8,0 1,18 1/месец ДА 

ХПК mg/dm3 100 13,0 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm3 25 2,8 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 1,0 0,216 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,49 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm-1 1600 393,7 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm3 50 1,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm3 40 2,8 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm3 0,7 0,056 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm3 15 9,94 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm3 8,0 0,23 1/месец ДА 

ХПК mg/dm3 100 12,6 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm3 25 1,4 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 1,0 0,140 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,62 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm-1 1600 346,3 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm3 50 1,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm3 40 3,3 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm3 0,7 0,046 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm3 15 2,34 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 0,77 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 10 0 10,1 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 1,6 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 <0,100* 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,61 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 407,3 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 13,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm
3
 40 3,4 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,113 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 3,18 1/месец ДА 
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Азот амониев mg/dm
3
 8,0 0,43 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 13,2 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 2,3 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,205 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,65 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 372,3 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 13,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm
3
 40 3,1 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,040 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 2,46 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 0,10 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 12,2 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 2,7 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 <0,100* 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,21 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 460,7 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 5,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm
3
 40 3,3 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,044 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 8,36 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 0,26 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 11,4 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 1,9 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,100 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,25 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 604,3 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 6,0 1/месец ДА 

Перм. окисляемост mg/dm
3
 40 2,3 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,094 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 14,11 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 2,4 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 12,5 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 4,7 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,105 1/месец ДА 

Отвеждащ колектор 
Дебит на 

отпадъчните води 
m3 / ден 

m3 / час 

m3 / год 

20 548 

856 

7 500 000 

12 834,66 

534,78 

4 684 650 

непрекъснат 

ДА 

ДА 

ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,76 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 555,7 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 5,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,386 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 13,94 1/месец ДА 
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Азот амониев mg/dm
3
 8,0 7,4 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,189 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 19,0 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 7,4 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,276 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,84 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 1316,0 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 2,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,219 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 13,37 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 7,25 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,161 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 17,4 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 6,1 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 <0,100* 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,84 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 956,0 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 1,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,208 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 14,25 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 4,35 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,121 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 14,2 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 5,6 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 <0,100* 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,71 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 1139,0 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 2,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,307 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 14,24 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 6,43 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,202 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 13,5 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 5,8 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,117 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,84 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 477,7 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 5,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,283 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 9,23 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 3,94 1/месец ДА 
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Фосфати mg/dm
3
 1 0,138 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 14,3 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 8,1 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,131 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,84 1/месец ДА 
Електропроводимост µS cm

-1
 1600 468,7 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 6,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,483 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 10,41 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 5,94 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,161 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 15,8 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 6,4 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,231 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,68 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 411,7 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 2,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,543 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 7,62 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 6,1 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,155 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 16,3 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 5,8 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,159 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,48 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 
1600 399,7 1/месец 

ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 1,5 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,414 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 6,49 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 5,71 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,244 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 14,1 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 7,0 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 <0,100* 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,53 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 498,0 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 2,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,576 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 6,41 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 2,84 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,156 1/месец ДА 
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ХПК mg/dm
3
 100 12,3 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 5,2 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,241 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,76 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 
1600 512,0 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 3,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,179 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 4,497 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 1,34 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,128 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 14,6 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 3,1 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 <0,100* 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,45 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 449,3 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 5,5 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,362 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 8,76 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 2,17 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,128 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 13,8 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 6,4 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,104 1/месец ДА 

Активна реакция рН - 6-8,5 7,67 1/месец ДА 

Електропроводимост µS cm
-1

 1600 610,7 1/месец ДА 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 8,0 1/месец ДА 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,7 0,377 1/месец ДА 

Азот нитратен mg/dm
3
 15 13,43 1/месец ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 8,0 7,46 1/месец ДА 

Фосфати mg/dm
3
 1 0,157 1/месец ДА 

ХПК mg/dm
3
 100 14,6 1/месец ДА 

БПК5 mg/dm
3
 25 7,6 1/месец ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,120 1/месец ДА 
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Параметър Единица 

ИЕО, 

Съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Да/не 

пункт „изход ПСИВ“ 

(преди включване на отпадъчните води в НС), в съответствие с Условие 2.1 

Февруари 

Арсен mg/dm
3 0,1 <0,01* 1/месец ДА 

Кадмий mg/dm
3
 0,02 <0,0020* 1/месец ДА 

Хром (общ) mg/dm
3
 1,1 0,012 1/месец ДА 

Никел mg/dm
3
 0,5 0,03 1/месец ДА 

Мед mg/dm
3
 0,5 0,05 1/месец ДА 

Олово mg/dm
3
 0,2 0,04 1/месец ДА 

Цинк mg/dm
3
 5 <0,05* 1/месец ДА 

Хлорни йони mg/dm
3
 400 17,1 1/месец ДА 

Сулфатни йони mg/dm
3
 400 230,2 1/месец ДА 

Април 

Арсен mg/dm
3 0,1 <0,01* 1/месец ДА 

Кадмий mg/dm
3
 0,02 <0,0020* 1/месец ДА 

Хром (общ) mg/dm
3
 1,1 0,01 1/месец ДА 

Никел mg/dm
3
 0,5 0,05 1/месец ДА 

Мед mg/dm
3
 0,5 <0,02* 1/месец ДА 

Олово mg/dm
3
 0,2 0,05 1/месец ДА 

Цинк mg/dm
3
 5 0,07 1/месец ДА 

Хлорни йони mg/dm
3
 400 18,1 1/месец ДА 

Сулфатни йони mg/dm
3
 400 32,4 1/месец ДА 

Юни 

Арсен mg/dm
3 0,1 <0,005* 1/месец ДА 

Кадмий mg/dm
3
 0,02 <0,0020* 1/месец ДА 

Хром (общ) mg/dm
3
 1,1 <0,01 1/месец ДА 

Никел mg/dm
3
 0,5 0,02 1/месец ДА 

Мед mg/dm
3
 0,5 <0,02* 1/месец ДА 

Олово mg/dm
3
 0,2 0,06 1/месец ДА 

Цинк mg/dm
3
 5 <0,05 1/месец ДА 

Хлорни йони mg/dm
3
 400 19,0 1/месец ДА 

Сулфатни йони mg/dm
3
 400 375,6 1/месец ДА 

Ноември 

Арсен mg/dm
3 0,1 <0,005* 1/месец ДА 

Кадмий mg/dm
3
 0,02 <0,0020* 1/месец ДА 

Хром (общ) mg/dm
3
 1,1 0,019 1/месец ДА 

Никел mg/dm
3
 0,5 0,04 1/месец ДА 

Мед mg/dm
3
 0,5 <0,02* 1/месец ДА 

Олово mg/dm
3
 0,2 <0,01 1/месец ДА 

Цинк mg/dm
3
 5 <0,05 1/месец ДА 

Хлорни йони mg/dm
3
 400 561,2 1/месец НЕ 

Сулфатни йони mg/dm
3
 400 433,4 1/месец НЕ 

Декември 
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Арсен mg/dm
3 0,1 <0,005* 1/месец ДА 

Кадмий mg/dm
3
 0,02 <0,0020* 1/месец ДА 

Хром (общ) mg/dm
3
 1,1 <0,01 1/месец ДА 

Никел mg/dm
3
 0,5 0,03 1/месец ДА 

Мед mg/dm
3
 0,5 0,04 1/месец ДА 

Олово mg/dm
3
 0,2 0,06 1/месец ДА 

Цинк mg/dm
3
 5 0,06 1/месец ДА 

Хлорни йони mg/dm
3
 400 28,0 1/месец ДА 

Сулфатни йони mg/dm
3
 400 703,6 1/месец НЕ 

Депото е въведено в експлоатация с вътрешна Заповед № 29/05.02.2020 г. Първите количества отпадъци са 

депонирани на 30.03.2020 г.  

През месеците януари, март, май, юли, август, септември и октомври 2021 г. ПСИВ не е работил 

поради липса или недостатъчно количество на инфилтрат от депото  . 

Параметър Единица 

ИЕО, 

Съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг по 

време на 

експлоатация на 

депото 

Честота на 

мониторинг 

след 

закриване на 

депото 

Съответствие 

Да/не 

пункт „вход ПСИВ“ 

Февруари 

Обем на инфилтрата m
3

- 1060 1/месец 1 / 6 месеца - 
рН - - 8,38 1/месец 1 / 6 месеца - 

Арсен mg/dm
3

- <0,01* 1/месец 1 / 6 месеца - 
Кадмий mg/dm

3
- 0,0115 1/месец 1 / 6 месеца - 

Хром (общ) mg/dm
3

- 0,014 1/месец 1 / 6 месеца - 
Никел mg/dm

3
- 0,1 1/месец 1 / 6 месеца - 

Мед mg/dm
3

- 0,17 1/месец 1 / 6 месеца - 
Олово mg/dm

3
- 0,519 1/месец 1 / 6 месеца - 

Цинк mg/dm
3

- <0,05* 1/месец 1 / 6 месеца - 
Нефтопродукти mg/dm

3
- <0,100* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Хлорни йони mg/dm
3

- 21,0 1/месец 1 / 6 месеца - 
Сулфатни йони mg/dm

3
- 350,1 1/месец 1 / 6 месеца - 

Април 

Обем на инфилтрата m
3

- 1307 1/месец 1 / 6 месеца - 

рН - - 8,26 1/месец 1 / 6 месеца - 

Арсен mg/dm
3
 - <0,003* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Кадмий mg/dm
3
 - <0,0020* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Хром (общ) mg/dm
3
 - 0,034 1/месец 1 / 6 месеца - 

Никел mg/dm
3
 - 0,19 1/месец 1 / 6 месеца - 

Мед mg/dm
3
 - 0,26 1/месец 1 / 6 месеца - 

Олово mg/dm
3
 - <0,010* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Цинк mg/dm
3
 - <0,05* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Нефтопродукти mg/dm
3
 - <0,100* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Хлорни йони mg/dm
3
 - 7,9 1/месец 1 / 6 месеца - 

Сулфатни йони mg/dm
3
 - 140,5 1/месец 1 / 6 месеца - 

Май 

Обем на инфилтрата m
3

- 700 1/месец 1 / 6 месеца - 

рН - - 7,78 1/месец 1 / 6 месеца - 

Арсен mg/dm
3
 - <0,010* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Кадмий mg/dm
3
 - <0,0020* 1/месец 1 / 6 месеца -
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Хром (общ) mg/dm
3
 - <0,010* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Никел mg/dm
3
 - 0,21 1/месец 1 / 6 месеца - 

Мед mg/dm
3
 - <0,02* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Олово mg/dm
3
 - 1,01 1/месец 1 / 6 месеца - 

Цинк mg/dm
3
 - <0,05 1/месец 1 / 6 месеца - 

Нефтопродукти mg/dm
3
 - <0,100* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Хлорни йони mg/dm
3
 - 17,7 1/месец 1 / 6 месеца - 

Сулфатни йони mg/dm
3
 - 568,6 1/месец 1 / 6 месеца - 

Ноември 

Обем на инфилтрата m
3

- 1286 1/месец 1 / 6 месеца - 

рН - - 7,70 1/месец 1 / 6 месеца - 

Арсен mg/dm
3
 - <0,005* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Кадмий mg/dm
3
 - 0,0144 1/месец 1 / 6 месеца - 

Хром (общ) mg/dm
3
 - <0,010* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Никел mg/dm
3
 - 0,46 1/месец 1 / 6 месеца - 

Мед mg/dm
3
 - 0,04 1/месец 1 / 6 месеца - 

Олово mg/dm
3
 - 1,12 1/месец 1 / 6 месеца - 

Цинк mg/dm
3
 - <0,05 1/месец 1 / 6 месеца - 

Нефтопродукти mg/dm
3
 - <0,100* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Хлорни йони mg/dm
3
 - 1881,5 1/месец 1 / 6 месеца - 

Сулфатни йони mg/dm
3
 - 1129,4 1/месец 1 / 6 месеца - 

Декември 

Обем на инфилтрата m
3

- 2415 1/месец 1 / 6 месеца - 

рН - - 7,66 1/месец 1 / 6 месеца - 

Арсен mg/dm
3
 - <0,005* 1/месец 1 / 6 месеца - 

Кадмий mg/dm
3
 - 0,0062 1/месец 1 / 6 месеца - 

Хром (общ) mg/dm
3
 - <0,01 1/месец 1 / 6 месеца - 

Никел mg/dm
3
 - 0,11 1/месец 1 / 6 месеца - 

Мед mg/dm
3
 - 0,19 1/месец 1 / 6 месеца - 

Олово mg/dm
3
 - 0,42 1/месец 1 / 6 месеца - 

Цинк mg/dm
3
 - <0,05 1/месец 1 / 6 месеца - 

Нефтопродукти mg/dm
3
 - 0,115 1/месец 1 / 6 месеца - 

Хлорни йони mg/dm
3
 - 21,3 1/месец 1 / 6 месеца - 

Сулфатни йони mg/dm
3
 - 259,8 1/месец 1 / 6 месеца - 

Параметър Единица 
НДЕ, 

Съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на мониторинг 

(годишно) 

Съответствие 

Да/не 

Битово-фекален колектор 

Дебит на 

отпадъчните води 

m
3
 / ден 

m
3
 / час 

m
3
 / год. 

691,2 

28,8 

252 288 

64,2 

2,7 

23431 

непрекъснат 
ДА 

ДА 

ДА 
БПК5 mg/dm

3
 50 6,4 1 / 6 месеца ДА 

ХПК mg/dm
3
 250 12,6 1 / 6 месеца ДА 

Неразт. вещества mg/dm
3
 87 5,0 1 / 6 месеца ДА 

БПК5 mg/dm
3
 50 1,2 1 / 6 месеца ДА 

ХПК mg/dm
3
 250 5,6 1 / 6 месеца ДА 

Неразт. вещества mg/dm
3
 87 2,0 1 / 6 месеца ДА 

В горната таблица са показани резултатите от собствен мониторинг на показателите на отпадъчните 

води,изпратени в ГПСОВ - Димитровград. За БФК резултатите са от месеци март и октомври. 
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Таблица 3.1. Емисии на вредни и опасни вещества във водоприемника-р.Марица 

Параметър Единица 
НДЕ 

Съгласно КР 

Преди заустване 

водоприемника 

След заустване 

водоприемника 

Честота мониторинг Съответствие 

Да/не 

І-во полугодие, 2021г. 

Активна реакция - рН - 6,5÷8,5 7,85 7,95 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Калциево-карбонатна 

твърдост 
- - 1,92 1,93 1 / 6 месеца - 

Неразтворени в-ва - НВ mg/dm
3
 50,0 29,0 31,0 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 0,1 - 0,3 0,18 0,19 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Азот нитритен NO2-N mg/dm
3
 0,03 - 0,06 0,013 0,02 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Азот нитратен NO3-N mg/dm
3
 0,7 - 2,0 1,2 1,51 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Желязо mg/dm
3
 0,1 0,929 1,15 1 / 6 месеца НЕ/НЕ 

Манган mg/dm
3
 0,05 0,101 0,093 1 / 6 месеца НЕ/НЕ 

Кадмий mg/dm
3
 0,00015 <0,00002 <0,00002 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Никел mg/dm
3
 0,004 <0,002 <0,002 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Арсен mg/dm
3
 0,01 <0,003 <0,003 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Олово mg/dm
3
 0,0012 <0,002 <0,002 1 / 6 месеца * 

Мед mg/dm
3
 0,01 0,005 0,005 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Цинк mg/dm
3
 0,075 <0,001 <0,001 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Алуминий mg/dm
3
 0,015 <0,008 <0,008 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 0,131 0,141 1 / 6 месеца ДА/ДА 

ХПК - - 11,6 12,4 1 / 6 месеца - 

БПК5 - - 1,2 1,6 1 / 6 месеца - 

ІІ-ро полугодие, 2021г. 

Активна реакция - рН - 6,5÷8,5 7,79 7,81 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Калциево-карбонатна 

твърдост 
- - 3,0 2,94 1 / 6 месеца - 

Неразтворени в-ва - НВ mg/dm
3
 50,0 9,0 10,5 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Азот амониев mg/dm
3
 0,1 - 0,3 0,14 0,14 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Азот нитритен NO2-N mg/dm
3
 0,03 - 0,06 0,016 0,057 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Азот нитратен NO3-N mg/dm
3
 0,7 - 2,0 3,02 4,50 1 / 6 месеца НЕ/НЕ 

Желязо mg/dm
3
 0,1 0,196 0,173 1 / 6 месеца НЕ/НЕ 

Манган mg/dm
3
 0,05 0,056 0,063 1 / 6 месеца НЕ/НЕ 

Кадмий mg/dm
3
 0,00015 0,0004 0,0004 1 / 6 месеца НЕ/НЕ 

Никел mg/dm
3
 0,004 <0,002 <0,002 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Арсен mg/dm
3
 0,01 <0,003 <0,003 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Олово mg/dm
3
 0,0012 <0,002 0,017 1 / 6 месеца */НЕ 

Мед mg/dm
3
 0,01 0,0004 0,0005 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Цинк mg/dm
3
 0,075 <0,001 <0,001 1 / 6 месеца ДА/ДА 

Алуминий mg/dm
3
 0,015 0,020 0,020 1 / 6 месеца НЕ/НЕ 

Нефтопродукти mg/dm
3
 1,0 <0,100 <0,100 1 / 6 месеца ДА/ДА 

ХПК - - 10,4 11,4 1 / 6 месеца - 

БПК5 - - 1,5 1,4 1 / 6 месеца - 

Биотичен индекс за 

макрозообентос 

БИ 1-5 

- 
БИ=3,5 

EQR=0,7 
БИ=2-3 БИ=2-3 1 / годишно 

IPS индекс за 

фитобентос IPS 1-20 

(R1-R15) 

- 13≤IPS<17 12,1 10,1 1 / годишно 

* - под границата на определяне на метода
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно 

количество (t / y) 

Норма за ефективност 

(t / t продукт) 
Предварително 

съхранение на 

площадката 

Транс

порти

ране 

Съответ

ствие 
По КР 

Реално 

измерено 
По КР 

Реално 

измерено 

Солна киселина (ц. 151 „Азотна киселина 

– стара“)
06 01 02* 0,28 - 2х10-6 - Да - -/- 

Утайки от пречистване на отпадъчни 

води на мястото на образуване, съдърж. 

опасни вещества (ц. 670 „Неутр. станц“) 

06 05 02* 
400 

с.в. 

504,059 

с.в. 
- - Да - Не/Да 

Отпадъци, неупоменати другаде - остатък 

от филтруване на магнезиева добавка  

(ц. 156 „Магнезиев нитрат“) 

06 10 99 285 191 0,02852 0,02829 Да Да/Да 

Отпадъци, неупоменати другаде - остатък 

от филтруване на магнезиева добавка  

(ц. 640 „Амониева селитра“) 

06 10 99 30 16,88 3,8х10-5 3,76 х10-5 Да - Да/Да 

Отработен активен въглен (с изключ. на 

06 07 02) 

(ц. 180 „Райски газ“) 

06 13 02* 0,69 - 0,0025 - Да - Да/- 

Отработен активен въглен (с изключ. на 

06 07 02) 

(ц. 608 „Амоняк“ – преди реконс) 

06 13 02* 1,31 - 2,9х10-6 - Да - Да/- 

Други остатъци от дестилация и остатъци 

от реакции - остатъци от дестилация на 

МЕА  

(ц. 608 „Амоняк“ – преди реконс) 

07 01 08* 52,4 - 1,14х10-4 - Не - Да/- 

Шлака от пещи (ц. 920 „РМЗ“) 10 09 03 20 - - - Да - Да 

Използвани отпадъчни леярски сърца, 

матрици и пресформи, съдържащи 

опасни вещества 

(ц. 920 „РМЗ“) 

10 09 07* 200 - - - Да - Да 

Прах от отпадъчни газове, съд. опасни 

вещества (ц. 920 „РМЗ“) 
10 09 09* 1 - - - Да - Да 

Отпадъци от калциниране и хидратиране 

на вар – oстатък от гасене на негасена 

вар (недопал) (ц. 670 „Неутр.станция“) 

10 13 04 51 9,904 - - Да - Да 

Стърготини, стружки и изрезки от черни 

метали 
12 01 01 150 3,725 - - Да - Да 

Синтетитични моторни и смазочни 

масла и масла за зъбни предавки 
13 02 06* 150 38,029 - - Да 

Външ

ен 
Да 

Смеси от отпадъци от песъкоуловители и 

маслено-водни сепаратори 
13 05 08* 9,8 - - - Не - Да 

Други разтворители и смеси от 

разтворители (обезмаслител Purgasol) 
14 06 03* 1 - - - Не - Да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 20 5,372 - - Да - Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 110 27,725 - - Да 
Външ

ен 
Да 

Опаковки от дървесни материали 

(дървени палети) 
15 01 03 100 0,209 - - Да Външен Да 

Метални опаковки 15 01 04 1 - - - Да - Да 

Стъклени опаковки 15 01 07 0,25 - - - Да - Да 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* 0,1 0,08 - - Да - Да 

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. 

маслени филтри, неупом. другаде), кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества – цеолит, 

силикагел  

(ц. 132 „Азот и кислород“) 

15 02 02* 3 - 9х10-8 - Да - Да/- 
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Отпадък Код 

Годишно 

количество (t / y) 

Норма за ефективност 

(t / t продукт) 
Предварително 

съхранение на 

площадката 

Транс

порти

ране 

Съответ

ствие 
По КР 

Реално 

измерено 
По КР 

Реално 

измерено 

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. 

маслени филтри, неупом. другаде), кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества – ръкавни 

филтри  

(ц. 630 „Азотна киселина - нова“) 

15 02 02* 0,1 0,3 2,6х10-6 - Да - Не/- 

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. 

маслени филтри, неупом. другаде), кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества –филтърни 

платна(ц. 640 „Амониева селитра“) 

15 02 02* 0,7 - 9х10-7 - Да - Да/- 

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. 

маслени филтри, неупом. другаде), кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества – замърсени 

парцали 

15 02 02* 2,2 1,045 - - Да - Да 

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. 

маслени филтри, неупом. другаде), кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества – пясък, 

промишлен абсорбент (натриев карбонат) 

15 02 02* 0,2 - - - Да - Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 3,5 1,8 - - Да - Да 

Излезли от употреба превозни средства 16 01 04* 50 - - - Да - Да 

Излязло от употреба оборудване, 

съдържащо опасни компоненти (3), 

различно от упоменатото в кодове от 16 

02 09 до 16 02 12 

16 02 13* 1 - - - Да - Да 

Излязло от употреба оборудване, 

различно от упоменатото в кодове от 16 

02 09 до 16 02 13 

16 02 14 10 40,12 - - Да Външен Не 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 83 6,418 - - Да - Да 

Отработени катализатори, съдържащи 

опасни преходни метали (4) или опасни 

съединения на преходните метали - 

медно-хромен катализатор  

(ц. 260 „Формалин“) 

16 08 02* 0,6 - 8,5х10-6 - Да - Да/- 

Отработени катализатори, съдържащи 

опасни преходни метали (4) или опасни 

съединения на преходните метали -

желязо-молибденов катализатор  

(ц. 260 „Формалин“) 

16 08 02* 11,35 - 1,6х10-4 - Да - Да/- 

Отработени катализатори, съдържащи 

опасни преходни метали (4) или опасни 

съединения на преходните метали (ц. 

608 „Амоняк“) 

16 08 02* 124,14 - 2,7х10-4 - Да - Да/- 

Отработени катализатори, замърсени с 

опасни вещества – платинен катализатор 

(ц. 151 „Азотна киселина – стара“) 

16 08 07* 0,017 - 1,2х10-7 - Да - Да/- 

Отработени катализатори, замърсени с 

опасни вещества - платинен катализатор 

(ц. 630 „Азотна киселина - нова“) 

16 08 07* 0,047 - 1,2х10-7 - Да - Да/- 

Отработени катализатори, замърсени с 

опасни вещества - паладиев катализатор 

(ц. 630 „Азотна киселина - нова“) 

16 08 07* 0,56 - 1,41х10-6 - Да - Да/- 

Отработени катализатори, замърсени с 

опасни вещества  

- De-N2O катализатор

(ц. 151 „Азотна киселина – стара“)

16 08 07* 8 - 5,7х10-5 - Да - Да/- 

Други облицовъчни и огнеупорни 

материали от металургични процеси, 

съдърж. опасни вещества (ц. 920 „РМЗ“) 

16 11 03* 30 - - - Да - Да 
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Отпадък Код 

Годишно 

количество (t / y) 

Норма за ефективност 

(t / t продукт) 
Предварително 

съхранение на 

площадката 

Транс

порти

ране 

Съответ

ствие 
По КР 

Реално 

измерено 
По КР 

Реално 

измерено 

Смеси от или отделни фракции от бетон, 

тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, съдържащи опасни 

вещества 

17 01 06* 750 - - - Не - Да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични изделия, 

различ. от упоменат. в 17 01 06 

17 01 07 3000 - - - Да - Да 

Мед, бронз, месинг 17 04 01 20 23,46 - - Да 
Външ

ен 
Не 

Алуминий 17 04 02 50 21,596 - - Да 
Външ

ен 
Да 

Олово 17 04 03 0,1 - - - Да 
Външ

ен 
Да 

Изкопани земни маси, съдържащи опасни 

вещества 
17 05 05* 600 - - - Не - Да 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане 

е обект на спец. изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции (Служба 

„Трудова медицина“) 

18 01 03* 0,5 0,005 - - Да Външен Да 

Наситени или отработени йонообменни 

смоли  

(ц. 670 „ХВО“) 

19 09 05 32 0 - - Да - Да 

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 1500 787,849 - - Да 
Външ

ен 
Да 

Хартия и картон  

(от административна дейност) 
20 01 01 13,02 0,62 - - Да - Да 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 1 0,856 - - Да - Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 605 382 - - Не 
Външ

ен 
Да 

В табл. 4 са описани годишните количества на образуваните на Площадка “А” отпадъци. 

Причини за несъответствията: 

1. Констатирани са превишения на годишното количество на следните отпадъци:

- Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 - код 16 02

14;

- Мед, бронз, месинг – код 17 04 01;

Превишенията се дължат на извършените ремонтно-разрушителни дейности през 2021 г.

- Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдърж. опасни вещества (ц. 670

„Неутр. станц“) – код 06 05 02*

Превишението на годишното количество на отпадъка се дължи на почистване на технологични съоръжения. 

- Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупом. другаде), кърпи за изтриване и

предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – ръкавни филтри (ц. 630 „Азотна киселина - нова“) –

код 15 02 02*

Превишението на годишното количество образувани отпадъци се дължи на възникналата аварийна 

ситуация през месец декември в цеха, в резултат на което се налага подмена на увредените ръкавни филтри. 

2. Установени са несъответствия по отношение на предварителното съхранение, касаещи по-дълъг срок от

определения в Условие 11.3.1 от КР № 8-Н1/2015 г. за следните отпадъци: 

1. Отработен активен въглен (с изключ. на 06 07 02) (ц. 180 „Райски газ“) код 06 13 02* 

2. Отработен активен въглен (с изключ. на 06 07 02)

(ц. 608 „Амоняк“ – преди реконс) код 06 13 02* 

3. Прах от отпадъчни газове, съд. опасни вещества (ц. 920 „РМЗ“) код 10 09 09* 

4. Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества код 15 01 10*

5. Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупом. другаде),

кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

– замърсени парцали код 15 02 02* 
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6. Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупом. другаде),

кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

– пясък, промишлен абсорбент (натриев карбонат) код 15 02 02* 

7. Излезли от употреба гуми код 16 01 03 

8. Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества - платинен катализатор

(ц. 151 „Азотна киселина – стара“) код 16 08 07* 

9. Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества - платинен катализатор

(ц. 630 „Азотна киселина - нова“) код 16 08 07* 

За отпадъците с № 1, 2 и 3 въз основа на резултатите от проведеното основно охарактеризиране не е 

разрешено депонирането им на депото. Предстоѝ бъдат предадени за ополозотворяване/рециклиране на 

лицензирана външна организация. 

За отпадъците с № 4, 5, 6 не са намерени подходящи лицензирани фирми за предаването им. 

За отпадъците с № 7 през м.12.2021 г. е предадено на лицензирана фирма по-голямото количество от 

отпадъка, предстоѝ да бъде направено проучванеза предаване и на останалото количество за 

ополозотворяване/рециклиране на лицензирана външна организация. 

Отпадъците с № 8 и 9 през 2020 г. са прекласифицирани въз основа на проведеното изпитване като 

неопасен отпадък с код 16 08 01. Предстоѝ бъдат предадени за ополозотворяване/рециклиране на лицензирана 

външна организация. 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

В табл. 5. са описани предадените за оползотворяване или обезвреждане отпадъци и фирмите на които са 

предадени отпадъци за оползотворяване. 

Отпадък Код 

Оползотворява

не на 

площадката  

Обезвреждане 

на площадката 

Външна фирма по 

оползотворяване 

/обезвреждане 

Съответствие 

Солна киселина (ц. 151 „Азотна 

киселина – стара“) 
06 01 02* 

Да 

Неутр. станция - 

неутрализация 

на алкални води 

- - Да 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото на 

образуване, съдърж. опасни 

вещества 

06 05 02* - 

Да 

Депо за опасни и 

производствени 

твърди отпадъци 

- Да 

Отпадъци, неупоменати другаде - 

остатък от филтруване на 

магнезиева добавка (ц. 640 

„Амониева селитра“) 

06 10 99 - 

Да 

Депо за опасни и 

производствени 

твърди отпадъци 

- Да 

Отпадъци, неупоменати другаде - 

остатък от филтруване на 

магнезиева добавка (ц. 156 

„Магнезиев нитрат“) 

06 10 99 - 

Да 

Депо за опасни и 

производствени 

твърди отпадъци 

- Да 

Отработен активен въглен (с 

изключ. на 06 07 02) 

(ц. 180 „Райски газ“) 

06 13 02* - - - Да 

Отработен активен въглен (с 

изключ. на 06 07 02) 

(ц. 608 „Амоняк“ – преди 

реконструкцията) 

06 13 02* - - - Да 

Други остатъци от дестилация и 

остатъци от реакции – остатъци от 

дестилация на МЕА (ц. 608 

„Амоняк“ – преди реконструкц.) 

07 01 08* - - - Да 

Шлака от пещи 10 09 03 - 

Да 

Депо за опасни и 

производствени 

твърди отпадъци 

- Да 

Използвани отпадъчни леярски 

сърца, матрици и пресформи, 

съдържащи опасни вещества 

10 09 07* - 

Да 

Депо за опасни и 

производствени 

твърди отпадъци 

- Да 
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Прах от отпадъчни газове, съд. 

опасни вещества 
10 09 09* - - - Да 

Отпадъци от калциниране и 

хидратиране на вар – oстатък от 

гасене на негасена вар (недопал) 

10 13 04 - 

Да 

Депо за опасни и 

производствени 

твърди отпадъци 

- Да 

Стърготини, стружки и изрезки от 

черни метали 
12 01 01 - - - Да 

Синтетитични моторни и смазочни 

масла и масла за зъбни предавки 
13 02 06* 

Да 

ЖПГара-

смазване на маш. 

части и съоръж. 

- 

„Верила Рисайклинг” ЕООД, 

12-ДО-1362-01/18.04.2017

„Промишлени системи“ ООД

КР №464-Н0/2013

„Салина 7“ ЕООД

1149/27.02.2020

Да 

Смеси от отпадъци от 

песъкоуловители и маслено-водни 

сепаратори 

13 05 08* - Да - Да 

Други разтворители и смеси от 

разтворители (обезмаслител 

Purgasol) 

14 06 03* - - - Да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 - - 
„Феникс Гама“ АД 

14-ДО-188-06/21.04.2021
Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 - - 
„Феникс Гама“ АД 

14-ДО-188-06/21.04.2021
Да 

Опаковки от дървесни материали 

(дървени палети) 
15 01 03 - - - Да 

Метални опаковки 15 01 04 - - - Да 

Стъклени опаковки 15 01 07 - - - Да 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* - - - Да 

Абсорбенти, филтърни материали 

(вкл. маслени филтри, неупом. 

другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества – цеолит, 

силикагел (ц. 132 „Азот и 

кислород“) 

15 02 02* 

Да 

ц. 132 „Азот и 

кислород“ - 

регенерация 

Да - Да 

Абсорбенти, филтърни материали 

(вкл. маслени филтри, неупом. 

другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества – ръкавни филтри 

(ц. 630 „Азотна киселина - нова“) 

15 02 02* - Да - Да 

Абсорбенти, филтърни материали 

(вкл. маслени филтри, неупом. 

другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества –филтърни платна  

(ц. 640 „Амониева селитра“) 

15 02 02* - Да - Да 

Абсорбенти, филтърни материали 

(вкл. маслени филтри, неупом. 

другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества – замърсени 

парцали 

15 02 02* - Да - Да 

Абсорбенти, филтърни материали 

(вкл. маслени филтри, неупом. 

другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества – пясък, 

промишлен абсорбент (натриев 

карбонат) 

15 02 02* - Да - Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 - - 

„Джиосайкъл България“ 

ЕООД 

05-РД-174-00/16.10.2017 

Да 
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Излезли от употреба превозни 

средства 
16 01 04* - - - Да 

Излязло от употреба оборудване, 

съдържащо опасни компоненти (3), 

различно от упоменатото в кодове 

от 16 02 09 до 16 02 12 

16 02 13* - - - Да 

Излязло от употреба оборудване, 

различно от упоменатото в кодове 

от 16 02 09 до 16 02 13 

16 02 14 - - 
„КЕМСТИЙЛ“ ЕООД 

12-РД-927-03/25.02.2021 
Да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* - - 
„КЕМСТИЙЛ“ ЕООД 

165/14.09.2020 
Да 

Отработени катализатори, 

съдържащи опасни преходни 

метали (4) или опасни съединения 

на преходните метали - медно-

хромен катализатор (ц. 260 

„Формалин“) 

16 08 02* - - - Да 

Отработени катализатори, 

съдържащи опасни преходни 

метали (4) или опасни съединения 

на преходните метали -желязо-

молибденов катализатор (ц. 260 

„Формалин“) 

16 08 02* 

Да 

ЖМК - 

рециклиране 

- - Да 

Отработени катализатори, 

съдържащи опасни преходни 

метали (4) или опасни съединения 

на преходните метали  

(ц. 608 „Амоняк“) 

16 08 02* - - - Да 

Отработени катализатори, 

замърсени с опасни вещества - 

платинен катализатор (ц. 151 

„Азотна киселина – стара“) 

16 08 07* Да - - Да 

Отработени катализатори, 

замърсени с опасни вещества - 

платинен катализатор (ц. 630 

„Азотна киселина - нова“) 

16 08 07* - - - Да 

Отработени катализатори, 

замърсени с опасни вещества - 

паладиев катализатор (ц. 630 

„Азотна киселина - нова“) 

16 08 07* - - - Да 

Отработени катализатори, 

замърсени с опасни вещества - De-

N2O катализатор (ц. 151 „Азотна 

киселина – стара“) 

16 08 07* - - - Да 

Други облицовъчни и огнеупорни 

материали от металургични 

процеси, съдърж. опасни вещества 

16 11 03* - 

Да 

Депо за опасни и 

производствени 

твърди отпадъци 

- Да 

Смеси от или отделни фракции от 

бетон, тухли, керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични изделия, 

съдържащи опасни вещества 

17 01 06* - Да - Да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различ. от упоменат. в 17 

01 06 

17 01 07 - 

Да 

Депо за опасни и 

производствени 

твърди отпадъци 

- Да 

Мед, бронз, месинг 17 04 01 

Да 

РМЗ - 

рециклиране 

- 

„КЕМСТИЙЛ“ ЕООД 

10-ДО-652-06/01.10.2019

„Скрап метълс С.М.“ ЕООД

КР № 555-Н0/2017

Да 

Алуминий 17 04 02 

Да 

РМЗ - 

рециклиране 

- 

„КЕМСТИЙЛ“ ЕООД 

10-ДО-652-06/01.10.2019

„Скрап метълс С.М.“ ЕООД

КР № 555-Н0/2017

„ИВОНС МЕТАЛ ГРУП“ 

ЕООД

14-ДО-251-01/04.01.2019

Да 
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Олово 17 04 03 - - - Да 

Изкопани земни маси, съдържащи 

опасни вещества 
17 05 05* - Да - Да 

Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане е обект на спец. 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

18 01 03* - - 
„ХОСВИТАЛ“ АД 

09-ДО-998-01/14.08.2013
Да 

Наситени или отработени 

йонообменни смоли 
19 09 05 - 

Да 

Депо за опасни и 

производствени 

твърди отпадъци 

- Да 

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 

Да 

РМЗ - 

рециклиране 

- 
„КЕМСТИЙЛ“ ЕООД 

10-ДО-652-06/01.10.2019
Да 

Хартия и картон (от 

административна дейност) 
20 01 01 - - - Да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 
20 01 21* - - - Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 - - „НЕО-ТИТАН” ООД Да 

Таблица 6. Измервания нивата на шум 

Място на 

измерването 

Ниво на 

звуково 

налягане в 

dB(A) 

Измерено* 

през 

деня/нощта 

да/не 

Период на провеждане на 

измерването 
% съответствие 

КОНТУР I 

измерителна точка № 1 60,3±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 2 64,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 3 67,4±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 4 63,8±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 5 68,1±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 6 66,5±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 7 65,2±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 8 64,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 9 61,3±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 10 57,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 11 52,9±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 12 50,6±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 13 55,0±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 14 57,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 15 57,8±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 16 54,2±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 17 56,2±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 18 53,4±0,4 да 1 път на 2 години 100 

КОНТУР II 

измерителна точка № 7 65,2±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 8 64,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 9 61,3±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 10 57,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 19 62,9±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 20 67,8±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 21 68,5±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 22 69,2±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 23 69,6±0,4 да 1 път на 2 години 100 
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Място на 

измерването 

Ниво на 

звуково 

налягане в 

dB(A) 

Измерено* 

през 

деня/нощта 

да/не 

Период на провеждане на 

измерването 
% съответствие 

КОНТУР I 

измерителна точка № 24 64,9±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 25 60,2±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 26 58,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 27 61±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 28 64,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 29 68,6±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 30 71,8±0,4 да 1 път на 2 години 0 

измерителна точка № 31 67,9±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 32 63,3±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 33 60,2±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 34 65,1±0,4 да 1 път на 2 години 100 

КОНТУР III 

измерителна точка № 28 
64,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 29 68,6±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 30 71,8±0,4 да 1 път на 2 години 0 

измерителна точка № 31 67,9±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 35 69,4±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 36 68,6±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 37 67,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 38 63,5±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 39 60,6±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 40 58,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 41 60,2±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 42 58,1±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 43 53,5±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 44 55,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 45 60,1±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 46 64,5±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 47 64,0±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 48 59,9±0,4 да 1 път на 2 години 100 

Място на 

измерването 

Ниво на 

звуково 

налягане в 

dB(A) 

Измерено* 

през 

деня/нощта 

да/не 

Период на провеждане на 

измерването 
% съответствие 

ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА 

измерителна точка № 49 54,8±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 50 51,6±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 51 63,8±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 52 67,5±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 53 69,3±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 54 58,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 55 55,0 ±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 56 69,5±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 57 69,7±0,4 да 1 път на 2 години 100 

измерителна точка № 58 64,2±0,4 да 1 път на 2 години 100 



Годишен доклад по околна среда за 2021г. на „НЕОХИМ” АД, Площадка „А”, КР № 8-Н1/ 2015г. 

53 

Таблица 7. Опазване на подземните води 
Първо шестмесечие 2021г.  Показатели съгласно КР № 8

-
Н1/2015

Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 3 

7,14 6,94 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 16,7 mgEqv/dm
3
 12,7 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 1632,3 µS.cm
-1

 1380,0 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 1,44 mg/l 0,16 mg/l да 

Хлориди 190,4 mg/l 192,2 mg/l не 
Сулфати 469,8 mg/l 256,8 mg/l да 

Фосфати 0,056 mg/l 0,037 mg/l да 

Нитрати 7,02 mg/l 3,93 mg/l да 

Нитрити 0,016 mg/l 0,243 mg/l не 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 1060,0 g/l 300,0 g/l да 
Манган 605,0 g/l 144,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,15 mg/l не 
Цинк 0,26 mg/l 0,12 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 7,4 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 246,0 g/l не 

Арсен 20 g/l 37,0 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 34,11 mg/l 26,46 mg/l да 

Фенол g/l 17,0 g/l да 

Нефтопродукти <100,0 g/l <100,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 4 

7,40 7,04 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 29,0 mgEqv/dm
3
 28,5 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 2506,7 µS.cm
-1

 2366,7 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l 7,7 g/l да 
Амониев йон 2,26 mg/l 1,38 mg/l да 

Хлориди 17,3 mg/l 20,6 mg/l не 
Сулфати 1700,0 mg/l 1411,8 mg/l да 

Фосфати 0,031 mg/l 0,113 mg/l не 

Нитрати 1,11 mg/l 1,89 mg/l не 

Нитрити 0,008 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 4200,0 g/l 1240,0 g/l да 
Манган 5990,0 g/l 146,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,23 mg/l не 
Цинк 0,08 mg/l 0,18 mg/l не 
Никел <20,0 g/l 16,0 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 1954,0 g/l не 
Арсен 40 g/l 177,0 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 10,45 mg/l 41,08 mg/l не 

Фенол 102,0 g/l 278,0 g/l не 

Нефтопродукти 148,0 g/l 200,0 g/l не 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 23а 

6,29 5,99 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 37,3 mgEqv/dm
3
 38,7 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 3853,3 µS.cm
-1

 3856,7 µS.cm
-1

 не 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 26,0 mg/l 31,37 mg/l не 

Хлориди 46,2 mg/l 58,7 mg/l не 
Сулфати 2812,6 mg/l 2428,4 mg/l да 

Фосфати 0,054 mg/l 0,08 mg/l не 

Нитрати 2,31 mg/l 8,39 mg/l не 

Нитрити 0,498 mg/l 0,042 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 277300,0 g/l 141000,0 g/l да 
Манган 7740,0 g/l 2300,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,84 mg/l не 
Цинк <0,01 mg/l 79,0 mg/l не 
Никел 78,0 g/l 391,0 g/l не 

Алуминий <200,0 g/l 3797,0 g/l не 
Арсен 3350,0 g/l 4737,0 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l 75,0 g/l не 
Магнезий 72,51 mg/l** 133,44 mg/l не 

Фенол 240,0 g/l** 701,0 g/l не 

Нефтопродукти 528,0 g/l** 367,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 25 

6,55 6,71 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 24,3 mgEqv/dm
3
 13,4 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 2293,3 µS.cm
-1

 1410,7 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 20,69 mg/l 1,73 mg/l да 

Хлориди 28,0 mg/l 11,4 mg/l да 
Сулфати 1310,3 mg/l 360,0 mg/l да 

Фосфати 0,45 mg/l <0,015 mg/l да 

Нитрати 8,32 mg/l 185,17 mg/l не 

Нитрити 1,32 mg/l 2,05 mg/l не 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 10540,0 g/l 4310,0 g/l да 
Манган 7810,0 g/l 322,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,41 mg/l не 
Цинк 0,70 mg/l 0,92 mg/l не 
Никел <20,0 g/l 28,0 g/l не 

Алуминий <200,0 g/l 285,0 g/l не 
Арсен 60 g/l 294,0 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l 19,0 g/l не 
Магнезий 77,27 mg/l 12,4 mg/l да 

Фенол 313,0g/l 80,0 g/l да 

Нефтопродукти <100,0 g/l 106,0 g/l не 

** - Първите анализи са направени за 1-вото шестмесечие на 2016 г
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 33 

<4,0 3,23 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 11,0 mgEqv/dm
3
 35,0 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 1669,3 µS.cm
-1

 4740,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 1190,0 g/l 4160,0 g/l не 
Амониев йон 1,72 mg/l 20,83 mg/l не 

Хлориди 3,2 mg/l 5,9 mg/l не 
Сулфати 959,7 mg/l 1920,8 mg/l не 

Фосфати 0,15 mg/l 0,107 mg/l да 

Нитрати 5,06 mg/l 1,89 mg/l да 

Нитрити 0,007 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 34450,0 g/l 35730,0 g/l не 
Манган 1570,0 g/l 11650,0 g/l не 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,45 mg/l не 
Цинк 1,06 mg/l 1,75 mg/l не 
Никел 56,0 g/l 1635,0 g/l не 

Алуминий 10700,0 g/l 890000,0 g/l не 
Арсен 60 g/l 182,0 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l 5,0 g/l не 
Магнезий 54,50 mg/l 136,84 mg/l не 

Фенол 69,0 g/l 370,0 g/l не 

Нефтопродукти 258,0 g/l 201,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 34 

7,23 7,05 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 10,0 mgEqv/dm
3
 7,4 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 920,7 µS.cm
-1

 848,0 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,37 mg/l 0,2 mg/l да 

Хлориди 23,2 mg/l 78,8 mg/l не 
Сулфати 195,4 mg/l 133,1 mg/l да 

Фосфати <0,02 mg/l 0,049 mg/l не 

Нитрати 3,12 mg/l 2,39 mg/l да 

Нитрити <0,005 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 8010,0 g/l 4420,0 g/l да 
Манган 883,0 g/l 206,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,11 mg/l не 
Цинк 0,13 mg/l 0,076 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 13,0 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 167,0 g/l да 
Арсен 20 g/l <3,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 30,13 mg/l 12,88 mg/l да 

Фенол 25,0 g/l 80,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 g/l 105,0 g/l не 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 35 

6,95 6,84 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 18,0 mgEqv/dm
3
 4,7 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 675,7 µS.cm
-1

 545,3 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,25 mg/l 0,21 mg/l да 

Хлориди 13,6 mg/l 28,9 mg/l не 
Сулфати 489,8 mg/l 115,9 mg/l да 

Фосфати 0,096 mg/l <0,015 mg/l да 

Нитрати 16,1 mg/l 9,11 mg/l да 

Нитрити 0,006 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 1490,0 g/l 1740,0 g/l не 
Манган 1850,0 g/l 127,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,12 mg/l не 
Цинк 0,07 mg/l 0,6 mg/l не 
Никел <20,0 g/l 16,0 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 469,0 g/l не 
Арсен 3,0 g/l 59,0 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 39,62 mg/l 11,91 mg/l да 

Фенол 67,0 g/l 82,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 g/l <100,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 36 

7,60 7,38 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,5 mgEqv/dm
3
 4,6 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 1240,7 µS.cm
-1

 729,7 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l 6,0 g/l да 
Амониев йон 0,29 mg/l 0,2 mg/l да 

Хлориди 11,6 mg/l 42,9 mg/l не 
Сулфати 451,1 mg/l 155,3 mg/l да 

Фосфати 0,17 mg/l 0,34 mg/l не 

Нитрати 70,88 mg/l 13,37 mg/l да 

Нитрити 0,034 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 2360,0 g/l 523,0 g/l да 
Манган 1710,0 g/l 131,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,35 mg/l не 
Цинк 0,10 mg/l 0,24 mg/l не 
Никел <20,0 g/l 30,0 g/l не 

Алуминий 300,0 g/l 945,0 g/l не 
Арсен 2,0 g/l <3,0 g/l * 

Кадмий <3,0 g/l 5,0 g/l не 
Магнезий 49,62 mg/l 12,15 mg/l да 

Фенол g/l 58,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 g/l 132,0 g/l не 

* 
-
Стойността на показателя е под границите на определяне на метода
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 37 

6,94 6,82 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 10,2 mgEqv/dm
3
 9,7 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 1042,7 µS.cm
-1

 832,3 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,05 mg/l 0,2 mg/l не 

Хлориди 29,1 mg/l 41,9 mg/l не 
Сулфати 259,0 mg/l 161,1 mg/l да 

Фосфати 0,099 mg/l 0,23 mg/l не 

Нитрати 36,02 mg/l 51,17 mg/l не 

Нитрити 0,015 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 885,0 g/l 1130,0 g/l не 
Манган 381,0 g/l 122,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,2 mg/l не 
Цинк 0,11 mg/l 0,2 mg/l не 
Никел <20,0 g/l 21,0 g/l не 

Алуминий 400,0 g/l 1005,0 g/l не 
Арсен 3,0 g/l <3,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 24,72 mg/l 26,49 mg/l не 

Фенол 17,0 g/l 601,0 g/l не 

Нефтопродукти <100 g/l 141,0 g/l не 

Активна реакция 

ТК 1** 

7,78 7,30 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 9,0 mgEqv/dm
3
 8,9 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 902,3 µS.cm
-1

 912,3 µS.cm
-1

 не 

Хром <20,0 µg/l <1,0 g/l да 
Амониев йон <0,05 mg/l 0,21 mg/l не 

Хлориди 26,0 mg/l 28,5 mg/l не 
Сулфати 204,7 mg/l 166,8 mg/l да 

Фосфати <0,015 mg/l 0,15 mg/l не 

Нитрати 42,56 mg/l 51,16 mg/l не 

Нитрити 0,128 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 µg/l <0,05 µg/l да 
Желязо 52,0 µg/l 58,0 g/l не 
Манган 323,0 µg/l 103,0 g/l да 
Олово 30,0 µg/l 214,0 g/l не 
Мед 0,20 mg/l 0,095 mg/l да 
Цинк <0,01 mg/l 0,26 mg/l не 
Никел <20,0 µg/l 11,0 g/l да 

Алуминий 200,0 µg/l 202,0 g/l не 
Арсен <1,0 µg/l <3,0 g/l * 

Кадмий <3,0 µg/l <0,02 g/l да 
Магнезий 36,11 mg/l 16,28 mg/l да 

Фенол 147,0 µg/l 127,0 g/l да 

Нефтопродукти <100,0 µg/l <100,0 µg/l да 

*-Базовото състояние на ТК 1 е направено през второто шестмесечие на 2018 г. 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 40 

7,30 7,54 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 10,2 mgEqv/dm
3
 7,0 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 1487,0 µS.cm
-1

 715,3 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l 5,0 g/l да 
Амониев йон 0,42 mg/l 0,21 mg/l да 

Хлориди 18,8 mg/l 17,4 mg/l да 
Сулфати 192,5 mg/l 94,0 mg/l да 

Фосфати 0,12 mg/l 0,141 mg/l не 

Нитрати 97,14 mg/l 72,07 mg/l да 

Нитрити 0,311 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 84,0 g/l 82,0 g/l да 
Манган 73,0 g/l 89,0 g/l не 
Олово <10,0 mg/l <2,0 mg/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,15 mg/l не 
Цинк 0,10 mg/l 0,082 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 39,0 g/l не 

Алуминий <200,0 g/l 6687,0 g/l не 
Арсен 1,0 g/l <3,0 g/l * 

Кадмий <3,0 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 30,36 mg/l 22,12 mg/l да 

Фенол 9,0 g/l 283,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 g/l 124,0 g/l не 

Активна реакция 

СП 42а 

6,61 5,57 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 24,8 mgEqv/dm
3
 40,0 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 1950,0 µS.cm
-1

 3766,7 µS.cm
-1

 не 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 1,81 mg/l 102,33 mg/l не 

Хлориди 12,1 mg/l 15,2 mg/l не 
Сулфати 1221,1 mg/l 2220,0 mg/l не 

Фосфати <0,02 mg/l 0,208 mg/l не 

Нитрати 37,77 mg/l 3,8 mg/l да 

Нитрити 0,670 mg/l 0,117 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 88111,0 g/l 48070,0 g/l да 
Манган 1230,0 g/l 1420,0 g/l не 
Олово 40,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед 13,94 mg/l 2,19 mg/l да 
Цинк 5,1 mg/l 53,0 mg/l не 
Никел <20,0 g/l 287,0 g/l не 

Алуминий 32100,0 g/l 2631,0 g/l да 
Арсен 250,0 g/l 866,0 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l 186,0 g/l не 
Магнезий 46,75 mg/l** 135,14 mg/l не 

Фенол 77,0 g/l** 870,0 g/l не 

Нефтопродукти 532,0 g/l** 556,0 g/l не 

** 
-
 Първите анализи са направени за 1-вото шестмесечие на 2016 г. 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 44 

6,26 5,19 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 37,9 mgEqv/dm
3
 37,5 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 3403,3 µS.cm
-1

 3436,7 µS.cm
-1

 не 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 22,79 mg/l 51,67 mg/l не 

Хлориди 16,6 mg/l 19,0 mg/l не 
Сулфати 4081,7 mg/l 1830,2 mg/l да 

Фосфати 0,061 mg/l <0,015 mg/l да 

Нитрати 1,31 mg/l 277,33 mg/l не 

Нитрити 0,023 mg/l 0,330 mg/l не 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 268100,0 g/l 52670,0 g/l да 
Манган 8770,0 g/l 592,0 g/l да 
Олово 170,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,56 mg/l не 
Цинк 38,4 mg/l 173,0 mg/l не 
Никел 180,0 g/l 320,0 g/l не 

Алуминий <200,0 g/l 2502,0 g/l не 
Арсен 20700,0 g/l 1230,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l 494,0 g/l не 
Магнезий 103,86 mg/l** 161,14 mg/l не 

Фенол 318,0 g/l** 378,0 g/l не 

Нефтопродукти 671,0 g/l 531,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 45 

5,47 5,76 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 24,9 mgEqv/dm
3
 46,7 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2403,3 µS.cm
-1

 4566,7 µS.cm
-1

 не 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 28,21 mg/l 57,67 mg/l не 

Хлориди 10,9 mg/l 27,7 mg/l не 
Сулфати 1646,4 mg/l 3254,4 mg/l не 

Фосфати 0,053 mg/l 0,260 mg/l не 

Нитрати 1,26 mg/l 6,47 mg/l не 

Нитрити 0,024 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 144700,0 g/l 170830,0 g/l не 
Манган 6190,0 g/l 20440,0 g/l не 
Олово 60,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 2,42 mg/l не 
Цинк 0,50 mg/l 19,9 mg/l не 
Никел 69,0 g/l 165,0 g/l не 

Алуминий <200,0 g/l 2172,0 g/l не 
Арсен 4200,0 g/l 20000,0 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l 84,0 g/l не 
Магнезий 105,08 mg/l** 267,6 mg/l не 

Фенол 5920,0 g/l** 481,0 g/l да 

Нефтопродукти 992,0 g/l 792,0 g/l да 

* 
-
 Стойността на показателя е под границите на определяне на метода

** 
-
 Първите анализи са направени за 1

-
вото шестмесечие на 2016 г.
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Второ шестмесечие 2021 г. Показатели съгласно КР № 8
-
Н1/2015

Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 3 

7,14 7,48 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 16,7 mgEqv/dm
3
 13,9 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 1632,3 µS.cm
-1

 1521,0 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 1,44 mg/l 8,63 mg/l не 

Хлориди 190,4 mg/l 316,0 mg/l не 
Сулфати 469,8 mg/l 245,8 mg/l да 

Фосфати 0,056 mg/l 3,25 mg/l не 

Нитрати 7,02 mg/l 15,72 mg/l не 

Нитрити 0,016 mg/l 0,136 mg/l не 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 1060,0 g/l 271,0 g/l да 
Манган 605,0 g/l 968,0 g/l не 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,07 mg/l не 
Цинк 0,26 mg/l 0,017 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 7,4 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 154,0 g/l да 

Арсен 20 g/l <3,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l 0,38 g/l да 
Магнезий 34,11 mg/l 40,59 mg/l не 

Фенол g/l 343,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 g/l <100,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 4 

7,40 7,62 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 29,0 mgEqv/dm
3
 31,7 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2506,7 µS.cm
-1

 2771,0 µS.cm
-1

 не 

Хром <20,0 g/l 3,7 g/l да 
Амониев йон 2,26 mg/l 3,95 mg/l не 

Хлориди 17,3 mg/l 20,3 mg/l не 
Сулфати 1700,0 mg/l 1771,2 mg/l не 

Фосфати 0,031 mg/l 0,181 mg/l не 

Нитрати 1,11 mg/l 49,80 mg/l не 

Нитрити 0,008 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 4200,0 g/l 416,0 g/l да 
Манган 5990,0 g/l 596,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,048 mg/l не 
Цинк 0,08 mg/l 0,008 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 2,8 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 114,0 g/l да 
Арсен 40 g/l 19,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l 0,27 g/l да 
Магнезий 10,45 mg/l 13,61 mg/l не 

Фенол 102,0 g/l 596,0 g/l не 

Нефтопродукти 148,0 g/l 201,0 g/l не 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 23а 

6,29 6,35 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 37,3 mgEqv/dm
3
 40,1 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 3853,3 µS.cm
-1

 3951,0 µS.cm
-1

 не 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 26,0 mg/l 32,67 mg/l не 

Хлориди 46,2 mg/l 50,1 mg/l не 
Сулфати 2812,6 mg/l 2359,9 mg/l да 

Фосфати 0,054 mg/l 55,07 mg/l не 

Нитрати 2,31 mg/l 13,15 mg/l не 

Нитрити 0,498 mg/l 0,023 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 277300,0 g/l 124330,0 g/l да 
Манган 7740,0 g/l 7010,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l 5,5 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,16 mg/l не 
Цинк <0,01 mg/l 42,0 mg/l не 
Никел 78,0 g/l 238,0 g/l не 

Алуминий <200,0 g/l 1656,0 g/l не 
Арсен 3350,0 g/l 4715,0 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l 29,0 g/l не 
Магнезий 72,51 mg/l** 135,86 mg/l не 

Фенол 240,0 g/l** 545,0 g/l не 

Нефтопродукти 528,0 g/l** 470,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 25 

6,55 7,11 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 24,3 mgEqv/dm
3
 12,3 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 2293,3 µS.cm
-1

 1161,0 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 20,69 mg/l 0,45 mg/l да 

Хлориди 28,0 mg/l 13,9 mg/l да 
Сулфати 1310,3 mg/l 389,7 mg/l да 

Фосфати 0,45 mg/l 4,2 mg/l не 

Нитрати 8,32 mg/l 180,83 mg/l не 

Нитрити 1,32 mg/l 1,84 mg/l не 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 10540,0 g/l 1650,0 g/l да 
Манган 7810,0 g/l 72,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,058 mg/l не 
Цинк 0,70 mg/l 0,15 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 4,7 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 134,0 g/l да 
Арсен 60 g/l 24,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l 3,3 g/l не 
Магнезий 77,27 mg/l 25,76 mg/l да 

Фенол 313,0g/l 474,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 g/l <100,0 g/l да 

** 
-
 Първите анализи са направени за 1-вото шестмесечие на 2016 г. 



Годишен доклад по околна среда за 2021г. на „НЕОХИМ” АД, Площадка „А”, КР № 8-Н1/ 2015г. 

62 

Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 33 

<4,0 2,62 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 11,0 mgEqv/dm
3
 9,7 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 1669,3 µS.cm
-1

 2781,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 1190,0 g/l 2898,0 g/l не 
Амониев йон 1,72 mg/l 4,51 mg/l не 

Хлориди 3,2 mg/l 5,8 mg/l не 
Сулфати 959,7 mg/l 1994,9 mg/l не 

Фосфати 0,15 mg/l 0,763 mg/l не 

Нитрати 5,06 mg/l 7,48 mg/l не 

Нитрити 0,007 mg/l 0,012 mg/l не 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 34450,0 g/l 41230,0 g/l не 
Манган 1570,0 g/l 3510,0 g/l не 
Олово <10,0 g/l 44,0 g/l не 
Мед <0,01 mg/l 0,67 mg/l не 
Цинк 1,06 mg/l 1,09 mg/l не 
Никел 56,0 g/l 192,0 g/l не 

Алуминий 10700,0 g/l 191 000,0 g/l не 
Арсен 60 g/l 14,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l 1,4 g/l да 
Магнезий 54,50 mg/l 56,39 mg/l не 

Фенол 69,0 g/l 7710,0 g/l не 

Нефтопродукти 258,0 g/l 168,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 34 

7,23 6,90 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 10,0 mgEqv/dm
3
 14,2 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 920,7 µS.cm
-1

 886,3 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,37 mg/l <0,05 mg/l да 

Хлориди 23,2 mg/l 33,9 mg/l не 
Сулфати 195,4 mg/l 178,1 mg/l да 

Фосфати <0,02 mg/l 0,215 mg/l не 

Нитрати 3,12 mg/l 1,33 mg/l да 

Нитрити <0,005 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 8010,0 g/l 8320,0 g/l не 
Манган 883,0 g/l 384,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,065 mg/l не 
Цинк 0,13 mg/l 0,054 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 4,4 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 253,0 g/l не 
Арсен 20 g/l 6,1 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l 0,46 g/l да 
Магнезий 30,13 mg/l 77,78 mg/l не 

Фенол 25,0 g/l 1590,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 g/l <100,0 g/l да 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 35 

6,95 7,02 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 18,0 mgEqv/dm
3
 4,2 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 675,7 µS.cm
-1

 501,3 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l 1,2 g/l да 
Амониев йон 0,25 mg/l <0,05 mg/l да 

Хлориди 13,6 mg/l 164,4 mg/l не 
Сулфати 489,8 mg/l 101,3 mg/l да 

Фосфати 0,096 mg/l 0,598 mg/l не 

Нитрати 16,1 mg/l 11,53 mg/l да 

Нитрити 0,006 mg/l 0,009 mg/l не 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 1490,0 g/l 1520,0 g/l не 
Манган 1850,0 g/l 29,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,071 mg/l не 
Цинк 0,07 mg/l 0,026 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 7,7 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 1578,0 g/l не 
Арсен 3,0 g/l <3,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l 0,45 g/l да 
Магнезий 39,62 mg/l 12,4 mg/l да 

Фенол 67,0 g/l 717,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 g/l <100,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 36 

7,60 7,48 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,5 mgEqv/dm
3
 5,1 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 1240,7 µS.cm
-1

 823,3 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,29 mg/l <0,05 mg/l да 

Хлориди 11,6 mg/l 170,5 mg/l не 
Сулфати 451,1 mg/l 202,8 mg/l да 

Фосфати 0,17 mg/l 0,552 mg/l не 

Нитрати 70,88 mg/l 404,33 mg/l не 

Нитрити 0,034 mg/l 0,021 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 2360,0 g/l 479,0 g/l да 
Манган 1710,0 g/l 39,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,078 mg/l не 
Цинк 0,10 mg/l 0,017 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 15,0 g/l да 

Алуминий 300,0 g/l 235,0 g/l да 
Арсен 2,0 g/l 6,8 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l 0,45 g/l да 
Магнезий 49,62 mg/l 9,97 mg/l да 

Фенол g/l 749,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 g/l <100,0 g/l да 

* 
-
Стойността на показателя е под границите на определяне на метода
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 37 

6,94 6,93 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 10,2 mgEqv/dm
3
 6,7 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 1042,7 µS.cm
-1

 691,0 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,05 mg/l 0,05 mg/l да 

Хлориди 29,1 mg/l 38,0 mg/l не 
Сулфати 259,0 mg/l 96,8 mg/l да 

Фосфати 0,099 mg/l 0,325 mg/l не 

Нитрати 36,02 mg/l 5,29 mg/l да 

Нитрити 0,015 mg/l 0,012 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 885,0 g/l 1180,0 g/l не 
Манган 381,0 g/l 16,0 g/l да 
Олово <10,0 g/l 3,1 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,066 mg/l не 
Цинк 0,11 mg/l 0,025 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 4,2 g/l да 

Алуминий 400,0 g/l 401,0 g/l не 
Арсен 3,0 g/l 3,3 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l 0,47 g/l да 
Магнезий 24,72 mg/l 18,47 mg/l да 

Фенол 17,0 g/l 678,0 g/l не 

Нефтопродукти <100 g/l 124,0 g/l не 

Активна реакция 

ТК 1** 

7,78 7,26 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 9,0 mgEqv/dm
3
 8,5 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 902,3 µS.cm
-1

 898,3 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 µg/l <1,0 g/l да 
Амониев йон <0,05 mg/l <0,05 mg/l да 

Хлориди 26,0 mg/l 176,8 mg/l не 
Сулфати 204,7 mg/l 142,1 mg/l да 

Фосфати <0,015 mg/l 0,331 mg/l не 

Нитрати 42,56 mg/l 67,73 mg/l не 

Нитрити 0,128 mg/l 0,060 mg/l да 

Живак <1,0 µg/l <0,05 µg/l да 
Желязо 52,0 µg/l 199,0 g/l не 
Манган 323,0 µg/l 17,0 g/l да 
Олово 30,0 µg/l <2,0 g/l да 
Мед 0,20 mg/l 0,082 mg/l да 
Цинк <0,01 mg/l 0,056 mg/l не 
Никел <20,0 µg/l 4,1 g/l да 

Алуминий 200,0 µg/l 88,0 g/l да 
Арсен <1,0 µg/l <3,0 g/l * 

Кадмий <3,0 µg/l 0,43 g/l да 
Магнезий 36,11 mg/l 18,96 mg/l да 

Фенол 147,0 µg/l 332,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 µg/l <100,0 µg/l да 

*-Базовото състояние на ТК 1 е направено през второто шестмесечие на 2018 г. 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 40 

7,30 7,55 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 10,2 mgEqv/dm
3
 6,4 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 1487,0 µS.cm
-1

 652,0 µS.cm
-1

 да 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,42 mg/l <0,05 mg/l да 

Хлориди 18,8 mg/l 18,1 mg/l да 
Сулфати 192,5 mg/l 85,1 mg/l да 

Фосфати 0,12 mg/l 0,423 mg/l не 

Нитрати 97,14 mg/l 47,72 mg/l да 

Нитрити 0,311 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 84,0 g/l 57,0 g/l да 
Манган 73,0 g/l 148,0 g/l не 
Олово <10,0 mg/l <2,0 mg/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,066 mg/l не 
Цинк 0,10 mg/l 0,076 mg/l да 
Никел <20,0 g/l 7,2 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 117,0 g/l да 
Арсен 1,0 g/l 20,0 g/l не 

Кадмий <3,0 g/l 0,27 g/l да 
Магнезий 30,36 mg/l 17,5 mg/l да 

Фенол 9,0 g/l 243,0 g/l не 

Нефтопродукти <100,0 g/l <100,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 42а 

6,61 5,80 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 24,8 mgEqv/dm
3
 40,1 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 1950,0 µS.cm
-1

 3751,0 µS.cm
-1

 не 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 1,81 mg/l 97,83 mg/l не 

Хлориди 12,1 mg/l 13,7 mg/l не 
Сулфати 1221,1 mg/l 2582,1 mg/l не 

Фосфати <0,02 mg/l 0,083 mg/l не 

Нитрати 37,77 mg/l 69,63 mg/l не 

Нитрити 0,670 mg/l 0,109 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 88111,0 g/l 76930,0 g/l да 
Манган 1230,0 g/l 7750,0 g/l не 
Олово 40,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед 13,94 mg/l 0,62 mg/l да 
Цинк 5,1 mg/l 14,0 mg/l не 
Никел <20,0 g/l 92,0 g/l не 

Алуминий 32100,0 g/l 821,0 g/l да 
Арсен 250,0 g/l 204,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l 83,0 g/l не 
Магнезий 46,75 mg/l** 137,08 mg/l не 

Фенол 77,0 g/l** 1170,0 g/l не 

Нефтопродукти 532,0 g/l** 462,0 g/l да 

** 
-
 Първите анализи са направени за 1-вото шестмесечие на 2016 г. 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Базово състояние 

2015 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 44 

6,26 5,82 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 37,9 mgEqv/dm
3
 37,4 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 3403,3 µS.cm
-1

 4131,6 µS.cm
-1

 не 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 22,79 mg/l 78,33 mg/l не 

Хлориди 16,6 mg/l 22,4 mg/l не 
Сулфати 4081,7 mg/l 2878,5 mg/l да 

Фосфати 0,061 mg/l 0,067 mg/l не 

Нитрати 1,31 mg/l 53,17 mg/l не 

Нитрити 0,023 mg/l 0,309 mg/l не 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 268100,0 g/l 55270,0 g/l да 
Манган 8770,0 g/l 7940,0 g/l да 
Олово 170,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 0,15 mg/l не 
Цинк 38,4 mg/l 38,0 mg/l да 
Никел 180,0 g/l 150,0 g/l да 

Алуминий <200,0 g/l 387,0 g/l не 
Арсен 20700,0 g/l 231,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l 199,0 g/l не 
Магнезий 103,86 mg/l** 138,05 mg/l не 

Фенол 318,0 g/l** 424,0 g/l не 

Нефтопродукти 671,0 g/l 528,0 g/l да 

Активна реакция 

СП 45 

5,47 6,30 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 24,9 mgEqv/dm
3
 46,5 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2403,3 µS.cm
-1

 2541,0 µS.cm
-1

 не 

Хром <20,0 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 28,21 mg/l 23,17 mg/l да 

Хлориди 10,9 mg/l 163,3 mg/l не 
Сулфати 1646,4 mg/l 1775,4 mg/l не 

Фосфати 0,053 mg/l 0,279 mg/l не 

Нитрати 1,26 mg/l 10,78 mg/l не 

Нитрити 0,024 mg/l 0,012 mg/l да 

Живак <1,0 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 144700,0 g/l 24130,0 g/l да 
Манган 6190,0 g/l 4770,0 g/l да 
Олово 60,0 g/l <2,0 g/l да 
Мед <0,01 mg/l 3,5 mg/l не 
Цинк 0,50 mg/l 14,0 mg/l не 
Никел 69,0 g/l 102,0 g/l не 

Алуминий <200,0 g/l 1292,0 g/l не 
Арсен 4200,0 g/l 263,0 g/l да 

Кадмий <3,0 g/l 29,0 g/l не 
Магнезий 105,08 mg/l** 271,97 mg/l не 

Фенол 5920,0 g/l** 524,0 g/l да 

Нефтопродукти 992,0 g/l 667,0 g/l да 

* 
-
 Стойността на показателя е под границите на определяне на метода

** 
-
 Първите анализи са направени за 1

-
вото шестмесечие на 2016 г.
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Таблица 7.1. Опазване на подземните води  - депа за отпадъци 

Първо шестмесечие 

Депо за опасни отпадъци – „Депо за отпадъци от дестилация на МЕА”на „Неохим” АД” 

Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 6а 

(преди 

депото) 

 6,5 и  9,5 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 43,6 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 4246,7 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l 13,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 16,0 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 21,1 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2167,7 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 1,50 mg/l не 

Нитрати 50 mg/l 214,17 mg/l не 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 200 g/l 78,0 g/l да 

Манган 50 g/l 182,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,41 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 0,38 mg/l да 
Никел 20 g/l 160,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 1106,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 102,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 201,09 mg/l не 

Нефтопродукти 50 g/l 220,0 g/l не 

Активна реакция 

СП 2 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 30,8 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3100,7 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 

Амониев йон 0,5 mg/l 1,91 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 18,8 mg/l да 

Сулфати 250 mg/l 2258,3 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 1,35 mg/l не 

Нитрати 50 mg/l 12,61 mg/l да 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 28730,0 g/l не 

Манган 50 g/l 2630,0 g/l не 

Олово 10 g/l <2,0 g/l да 

Мед 0,2 mg/l 9,1 mg/l не 

Цинк 1 mg/l 10,9 mg/l не 

Никел 20 g/l 857,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 400 000,0 g/l не 

Арсен 10 g/l 135,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 52,0 g/l не 

Магнезий 80 mg/l 107,27 mg/l не 

Нефтопродукти 50 g/l 235,0 не 

** - През първото шестмесечие на 2021 г. СП 2 е бил сух 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 4 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 7,04 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 28,5 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 2366,7 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l 7,7 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 1,38 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 20,6 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 1411,8 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 0,113 mg/l да 

Нитрати 50 mg/l 1,89 mg/l да 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 1240,0 g/l не 

Манган 50 g/l 146,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,23 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 0,18 mg/l да 
Никел 20 g/l 16,0 g/l да 

Алуминий 200 g/l 1954,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 177,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 41,08 mg/l да 

Нефтопродукти 50 g/l 200,0 g/l не 

Активна реакция 

СП 6б 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 26,2 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 2563,3 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 3,82 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 111,8 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 328,7 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 0,08 mg/l да 

Нитрати 50 mg/l 24,57 mg/l да 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 1890,0 g/l не 

Манган 50 g/l 284,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,12 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 0,15 mg/l да 
Никел 20 g/l 8,0 g/l да 

Алуминий 200 g/l 214,0 g/l не 
Арсен 10 g/l <3,0 g/l да 

Кадмий 5 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 86,77 mg/l не 

Нефтопродукти 50 g/l 209,0 g/l не 
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Депо за опасни отпадъци – „Депо за утайки от пречистване на отпадъчни води на „Неохим” АД” 

Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 6г 

(преди 

депото) 

 6,5 и  9,5 5,26 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 37,2 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3986,7 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l 5,5 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 11,67 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 89,8 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2181,3 mg/l не 
Фосфати 0,5 mg/l 55,16 mg/l не 
Нитрати 50 mg/l 3,85 mg/l да 
Нитрити 0,5 mg/l <0,005 mg/l да 
Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 960,0 g/l не 
Манган 50 g/l 2280,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,2 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 1,06 mg/l не 
Никел 20 g/l 895,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 1059,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 360,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 5,6 g/l не 
Магнезий 80 mg/l 157,98 mg/l не 



Активна реакция 

СП 23а 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 5,99 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 38,7 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3856,7 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 31,37 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 58,7 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2428,4 mg/l не 
Фосфати 0,5 mg/l 0,08 mg/l да 
Нитрати 50 mg/l 8,39 mg/l да 
Нитрити 0,5 mg/l 0,042 mg/l да 
Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 141000,0 g/l не 
Манган 50 g/l 2300,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,84 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 79,0 mg/l не 
Никел 20 g/l 391,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 3797,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 4737,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 75,0 g/l не 
Магнезий 80 mg/l 133,44 mg/l не 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 42а 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 5,57 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 40,0 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3766,7 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 102,33 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 15,2 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2220,0 mg/l не 
Фосфати 0,5 mg/l 0,208 mg/l да 
Нитрати 50 mg/l 3,8 mg/l да 
Нитрити 0,5 mg/l 0,117 mg/l да 
Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 48070,0 g/l не 
Манган 50 g/l 1420,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 2,19 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 53,0 mg/l не 
Никел 20 g/l 287,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 2631,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 866,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 186,0 g/l не 
Магнезий 80 mg/l 135,14 mg/l не 



Депо за неопасни отпадъци – „Депо за отпадъци от филтруване на магнезиева добавка на 

„Неохим” АД” 
Показател Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Активна реакция 

СП 40 

(преди 

депото) 

 6,5 и  9,5 7,54 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 7,0 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 715,3 µS.cm
-1

 да 

Хром 50 g/l 5,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 0,21 mg/l да 

Хлориди 250 mg/l 17,4 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 94,0 mg/l да 

Фосфати 0,5 mg/l 0,141 mg/l да 

Нитрати 50 mg/l 72,07 mg/l не 

Нитрити 0,5 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 200 g/l 82,0 g/l да 

Манган 50 g/l 89,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,15 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 0,082 mg/l да 
Никел 20 g/l 39,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 6687,0 g/l не 
Арсен 10 g/l <3,0 g/l да 

Кадмий 5 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 22,12 mg/l да 

Нефтопродукти 50 g/l 124,0 g/l не 
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Активна реакция 

СП 6а 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 43,6 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 4246,7 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l 13,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 16,0 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 21,1 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2167,7 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 1,50 mg/l не 

Нитрати 50 mg/l 214,17 mg/l не 

Нитрити 0,5 mg/l 12,67 mg/l не 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 200 g/l 78,0 g/l да 

Манган 50 g/l 182,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,41 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 0,38 mg/l да 
Никел 20 g/l 160,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 1106,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 102,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l <0,02 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 201,09 mg/l не 

Нефтопродукти 50 g/l 220,0 g/l не 



Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 6г 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 5,26 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 37,2 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3986,7 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l 5,5 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 11,67 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 89,8 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2181,3 mg/l не 
Фосфати 0,5 mg/l 55,16 mg/l не 
Нитрати 50 mg/l 3,85 mg/l да 
Нитрити 0,5 mg/l <0,005 mg/l да 
Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 960,0 g/l не 
Манган 50 g/l 2280,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,2 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 1,06 mg/l не 

Никел 20 g/l 895,0 g/l не 
Алуминий 200 g/l 1059,0 g/l не 

Арсен 10 g/l 360,0 g/l не 
Кадмий 5 g/l 5,6 g/l не 

Магнезий 80 mg/l 157,98 mg/l не 
Нефтопродукти 50 g/l 257,0 g/l не 
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 Депо за опасни и неопасни производствени твърди отпадъци на „Неохим” АД” 

Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 39 

(преди 

депото) 

 6,5 и  9,5 3,96 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 67,8 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 8243,3 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 170,67 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 5,6 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 7353,9 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 3,49 mg/l не 

Нитрати 50 mg/l 1,89 mg/l да 

Нитрити 0,5 mg/l <0,005 mg/l да 

Желязо 200 g/l 2630000,0 g/l не 

Манган 50 g/l 128520,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 45,0 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 1030,0 mg/l не 
Никел 20 g/l 759,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 45000,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 6200,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 780,0 g/l не 
Натрий 200 mg/l 135,0 mg/l да 

Селен 10 g/l <3,0 g/l да 

Магнезий 80 mg/l 458,88 mg/l не 
Нефтопродукти 50 g/l 546,0 g/l не 

Разтворен кислород 2 g/l 2800,0 g/l не 

Активна реакция 

СП 44 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 5,19 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 37,5 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3436,7 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 51,67 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 19,0 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 1830,2 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l <0,015 mg/l да 

Нитрати 50 mg/l 277,33 mg/l не 

Нитрити 0,5 mg/l 0,333 mg/l да 

Желязо 200 g/l 52670,0 g/l не 

Манган 50 g/l 592,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,56 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 173,0 mg/l не 
Никел 20 g/l 320,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 2502,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 1230,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 494,0 g/l не 
Натрий 200 mg/l 146,0 mg/l да 

Селен 10 g/l <3,0 g/l да 

Магнезий 80 mg/l 161,14 mg/l не 
Нефтопродукти 50 g/l 531,0 g/l не 

Разтворен кислород 2 g/l 2300,0 g/l не 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 45 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 5,76 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 46,7 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 4566,7 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 57,67 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 27,7 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 3254,4 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 0,26 mg/l да 

Нитрати 50 mg/l 6,47 mg/l да 

Нитрити 0,5 mg/l <0,005 mg/l да 

Желязо 200 g/l 170830,0 g/l не 

Манган 50 g/l 20440,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 2,42 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 19,9 mg/l не 
Никел 20 g/l 165,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 2172,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 20000,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 84,0 g/l не 
Натрий 200 mg/l 630,0 mg/l не 

Селен 10 g/l <3,0 g/l да 

Магнезий 80 mg/l 267,6 mg/l не 
Нефтопродукти 50 g/l 792,0 g/l не 

Разтворен кислород 2 g/l 3100,0 g/l не 
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Второ шестмесечие на 2021 г. 

Депо за опасни отпадъци – „Депо за отпадъци от дестилация на МЕА”на „Неохим” АД” 

Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 6а 

(преди 

депото) 

 6,5 и  9,5 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 42,5 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3951,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 4,62 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 14,9 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2178,7 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 1,32 mg/l не 

Нитрати 50 mg/l 40,17 mg/l да 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 200 g/l 77,0 g/l да 

Манган 50 g/l 799,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,09 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 0,17 mg/l да 
Никел 20 g/l 34,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 151,0 g/l да 
Арсен 10 g/l 34,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 0,47 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 144,13 mg/l не 

Нефтопродукти 50 g/l 235,0 g/l не 

Активна реакция 

СП 2 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 45,3 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3601,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l 81,0 g/l не 

Амониев йон 0,5 mg/l 1,43 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 16,1 mg/l да 

Сулфати 250 mg/l 3070,5 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 1,23 mg/l не 

Нитрати 50 mg/l 19,58 mg/l да 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 30910,0 g/l не 

Манган 50 g/l 9117,0 g/l не 

Олово 10 g/l 29,0 g/l не 

Мед 0,2 mg/l 9,4 mg/l не 

Цинк 1 mg/l 4,5 mg/l не 

Никел 20 g/l 487,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 251 000,0 g/l не 

Арсен 10 g/l 19,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 37,0 g/l не 

Магнезий 80 mg/l 271,0 mg/l не 

Нефтопродукти 50 g/l 219,0 не 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 4 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 7,62 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 31,7 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 2771,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l 3,7 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 3,95 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 20,3 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 1771,2 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 0,181 mg/l да 

Нитрати 50 mg/l 49,80 mg/l да 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 416,0 g/l не 

Манган 50 g/l 596,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,048 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 0,008 mg/l да 
Никел 20 g/l 2,8 g/l да 

Алуминий 200 g/l 114,0 g/l да 
Арсен 10 g/l 19,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 0,27 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 13,61 mg/l да 

Нефтопродукти 50 g/l 201,0 g/l не 

Активна реакция 

СП 6б 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 25,5 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 2621,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 3,13 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 109,8 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 378,7 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 1,34 mg/l не 

Нитрати 50 mg/l 29,88 mg/l да 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 1370,0 g/l не 

Манган 50 g/l 1810,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,056 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 0,061 mg/l да 
Никел 20 g/l 2,1 g/l да 

Алуминий 200 g/l 115,0 g/l да 
Арсен 10 g/l 47,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 0,46 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 94,55 mg/l не 

Нефтопродукти 50 g/l 220,0 g/l не 
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Депо за опасни отпадъци – „Депо за утайки от пречистване на отпадъчни води на „Неохим” АД” 

Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 6г 

(преди 

депото) 

 6,5 и  9,5 6,43 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 41,4 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3791,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 3,53 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 89,8 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2318,7 mg/l не 
Фосфати 0,5 mg/l 0,089 mg/l да 
Нитрати 50 mg/l 15,72 mg/l да 
Нитрити 0,5 mg/l 0,006 mg/l да 
Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 670,0 g/l не 
Манган 50 g/l 2610,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,072 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 0,066 mg/l да 
Никел 20 g/l 159,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 277,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 165,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 0,48 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 160,41 mg/l не 



Активна реакция 

СП 23а 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 6,35 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 40,1 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3951,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 32,67 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 50,1 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2359,9 mg/l не 
Фосфати 0,5 mg/l 55,07 mg/l не 
Нитрати 50 mg/l 13,15 mg/l да 
Нитрити 0,5 mg/l 0,023 mg/l да 
Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 124330,0 g/l не 
Манган 50 g/l 7010,0 g/l не 
Олово 10 g/l 5,5 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,16 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 42,0 mg/l не 
Никел 20 g/l 238,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 1656,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 4715,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 29,0 g/l не 
Магнезий 80 mg/l 135,86 mg/l не 





Годишен доклад по околна среда за 2021г. на „НЕОХИМ” АД, Площадка „А”, КР № 8-Н1/ 2015г. 

77 

Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 42а 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 5,80 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 40,1 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3751,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 97,83 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 13,7 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2582,1 mg/l не 
Фосфати 0,5 mg/l 0,083 mg/l да 
Нитрати 50 mg/l 69,63 mg/l не 
Нитрити 0,5 mg/l 0,109 mg/l да 
Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 76930,0 g/l не 
Манган 50 g/l 7750,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,62 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 14,0 mg/l не 
Никел 20 g/l 92,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 821,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 204,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 83,0 g/l не 
Магнезий 80 mg/l 137,08 mg/l не 
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Депо за неопасни отпадъци – „Депо за отпадъци от филтруване на магнезиева добавка на 

„Неохим” АД” 

Показател Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Активна реакция 

СП 40 

(преди 

депото) 

 6,5 и  9,5 7,55 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 6,4 mgEqv/dm

3
 да 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 652,0 µS.cm
-1

 да 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l <0,05 mg/l да 

Хлориди 250 mg/l 18,1 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 85,1 mg/l да 

Фосфати 0,5 mg/l 0,423 mg/l да 

Нитрати 50 mg/l 47,72 mg/l да 

Нитрити 0,5 mg/l <0,005 mg/l да 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 200 g/l 57,0 g/l да 

Манган 50 g/l 148,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,066 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 0,076 mg/l да 
Никел 20 g/l 7,2 g/l да 

Алуминий 200 g/l 117,0 g/l да 
Арсен 10 g/l 20,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 0,27 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 17,50 mg/l да 

Нефтопродукти 50 g/l <100,0 g/l * 

Активна реакция 

СП 6а 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 

1 път на 

6 месеца 

да 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 42,5 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3951,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 4,62 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 14,9 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2178,7 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 1,32 mg/l не 

Нитрати 50 mg/l 40,17 mg/l да 

Нитрити 0,5 mg/l 9,57 mg/l не 

Живак 1 g/l <0,05 g/l да 
Желязо 200 g/l 77,0 g/l да 

Манган 50 g/l 799,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,09 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 0,17 mg/l да 
Никел 20 g/l 34,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 151,0 g/l да 
Арсен 10 g/l 34,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 0,47 g/l да 
Магнезий 80 mg/l 144,13 mg/l не 

Нефтопродукти 50 g/l 235,0 g/l не 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 6г 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 6,43 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 41,4 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 3791,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 3,53 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 89,8 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2318,7 mg/l не 
Фосфати 0,5 mg/l 0,089 mg/l да 
Нитрати 50 mg/l 15,72 mg/l да 
Нитрити 0,5 mg/l 0,006 mg/l да 
Живак 1 g/l <0,05 g/l да 

Желязо 200 g/l 670,0 g/l не 
Манган 50 g/l 2610,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,072 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 0,066 mg/l да 

Никел 20 g/l 159,0 g/l не 
Алуминий 200 g/l 277,0 g/l не 

Арсен 10 g/l 165,0 g/l не 
Кадмий 5 g/l 0,48 g/l да 

Магнезий 80 mg/l 160,41 mg/l не 
Нефтопродукти 50 g/l 239,0 g/l не 
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Депо за опасни и неопасни производствени твърди отпадъци на „Неохим” АД” 

Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 39 

(преди 

депото) 

 6,5 и  9,5 3,40 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 72,6 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 6941,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 160,67 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 6,8 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 7189,3 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 1,0 mg/l не 

Нитрати 50 mg/l 7,84 mg/l да 

Нитрити 0,5 mg/l 0,05 mg/l да 

Желязо 200 g/l 1233330,0 g/l не 

Манган 50 g/l 15230,0 g/l не 
Олово 10 g/l 63,0 g/l не 
Мед 0,2 mg/l 32,0 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 622,0 mg/l не 
Никел 20 g/l 824,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 13 000,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 135 000,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 777,0 g/l не 
Натрий 200 mg/l 128,0 mg/l да 

Селен 10 g/l <3,0 g/l да 

Магнезий 80 mg/l 436,52 mg/l не 
Нефтопродукти 50 g/l 414,0 g/l не 

Разтворен кислород 2 g/l 2900,0 g/l не 

Активна реакция 

СП 44 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 5,82 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 37,4 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 4131,6 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 78,33 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 22,4 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 2878,5 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 0,067 mg/l да 

Нитрати 50 mg/l 53,17 mg/l не 

Нитрити 0,5 mg/l 0,309 mg/l да 

Желязо 200 g/l 55270,0 g/l не 

Манган 50 g/l 7940,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 0,15 mg/l да 
Цинк 1 mg/l 38,0 mg/l не 
Никел 20 g/l 150,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 387,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 231,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 199,0 g/l не 
Натрий 200 mg/l 256,0 mg/l не 

Селен 10 g/l <3,0 g/l да 

Магнезий 80 mg/l 138,05 mg/l не 
Нефтопродукти 50 g/l 528,0 g/l не 

Разтворен кислород 2 g/l 2500,0 g/l не 
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Показател 
Точка 

пробовземане 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие

Активна реакция 

СП 45 

(след 

депото) 

 6,5 и  9,5 6,30 

1 път на 

6 месеца 

не 

Обща твърдост 12,0 mgEqv/dm
3
 46,5 mgEqv/dm

3
 не 

Електропроводимост 2000,0 µS.cm
-1

 2541,0 µS.cm
-1

 не 

Хром 50 g/l <1,0 g/l да 
Амониев йон 0,5 mg/l 23,17 mg/l не 

Хлориди 250 mg/l 163,3 mg/l да 
Сулфати 250 mg/l 1775,4 mg/l не 

Фосфати 0,5 mg/l 0,279 mg/l да 

Нитрати 50 mg/l 10,78 mg/l да 

Нитрити 0,5 mg/l 0,012 mg/l да 

Желязо 200 g/l 24130,0 g/l не 

Манган 50 g/l 4770,0 g/l не 
Олово 10 g/l <2,0 g/l да 
Мед 0,2 mg/l 3,5 mg/l не 
Цинк 1 mg/l 14,0 mg/l не 
Никел 20 g/l 102,0 g/l не 

Алуминий 200 g/l 1292,0 g/l не 
Арсен 10 g/l 263,0 g/l не 

Кадмий 5 g/l 29,0 g/l не 
Натрий 200 mg/l 61,0 mg/l да 

Селен 10 g/l <3,0 g/l да 

Магнезий 80 mg/l 271,97 mg/l не 
Нефтопродукти 50 g/l 667,0 g/l не 

Разтворен кислород 2 g/l 2800,0 g/l не 
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Таблица 8. Опазване  на почвите 

Показател Концентрация в почвите  

(базово състояние 2015г.), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка Резултати от мониторинга 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

0 - 10 см 10 - 40 см 0 - 10 см 10 - 40 см 

pH 7,34 7,28 

Пункт 1 

7,0 ± 0,6 6,9 ± 0,6 - 

1 на 2 

години 

ДА/ДА 

Фосфор (общ), mg/kg 1072,1 1137,1 203,0 ± 4 5,0 ± 0,1 mg/kg ДА/ДА 
Манган, mg/kg 583,2 686,4 1221,0 ± 24 1344,0 ± 27 mg/kg НЕ/НЕ 
Олово, mg/kg 44,4 45,4 3,9 ± 0,1 3,9 ± 0,1 mg/kg ДА/ДА 

Желязо, mg/kg 33695,2 33950,3 22191 ± 440 22373 ± 450 mg/kg ДА/ДА 

Нефтопродукти, mg/kg 613,3 13,3 64,0 ± 8 65,0 ± 8 - ДА/ДА 

pH 7,56 7,69 

Пункт 2 

6,4± 0,5 6,5 ± 0,5 - 

1 на 2 

години 

ДА/ДА 

Фосфор (общ), mg / kg 719,3 1200,2 11,0 ± 0,2 3,0 ± 0,1 mg/kg ДА/ДА 

Манган, mg / kg 576,4 640,3 745,0 ± 15 625,0 ± 13 mg/kg НЕ/ДА 

Олово, mg / kg 78,1 101,5 4,5 ± 0,1 4,8 ± 0,1 mg/kg ДА/ДА 

Желязо, mg / kg 24640,2 33200,1 17715 ± 350 15004 ± 300 mg/kg ДА/ДА 

Нефтопродукти, mg / kg 46,7 133,3 57,0 ± 7 55,0 ± 7 - НЕ/ДА 

pH 6,65 7,25 

Пункт 3 

5,7 ± 0,5 5,5 ± 0,4 - 

1 на 2 

години 

НЕ/НЕ 

Фосфор (общ), mg / kg 3900,4 1759,4 11,0 ± 0,2 14,0 ± 0,3 mg/kg ДА/ДА 

Манган, mg / kg 936,0 989,1 1104,0 ± 22 1219,0 ±24 mg/kg НЕ/НЕ 

Олово, mg / kg 45,4 46,2 6,2 ± 0,3 4,7 ± 0,1 mg/kg ДА/ДА 

Желязо, mg / kg 28910,3 29060,1 20092 ± 400 20362 ± 410 mg/kg ДА/ДА 

Нефтопродукти, mg / kg 140,0 193,3 55,0 ± 7 33,0 ± 4 - ДА/ДА 

pH 7,43 7,35 

Пункт 4 

5,4 ± 0,4 5,5 ± 0,4 - 

1 на 2 

години 

НЕ/НЕ 

Фосфор (общ), mg / kg 1996,2 1862,3 3,0 ± 0,1 11,0 ± 0,2 mg/kg ДА/ДА 

Манган, mg / kg 763,1 781,4 1034,0 ± 21 1091 ± 22 mg/kg НЕ/НЕ 

Олово, mg / kg 43,5 48,0 3,7 ± 0,2 3,3 ± 0,2 mg/kg ДА/ДА 

Желязо, mg / kg 19490,1 22940,2 13015 ± 260 15901 ± 320 mg/kg ДА/ДА 
Нефтопродукти, mg / kg 200,0 113,3 49,0 ± 6 45,0 ± 5 - ДА/ДА 

„НЕОХИМ” АД има задължение да извършва мониторинг на състоянието на почвите в постоянни мониторингови 

пунктове, разположени на площадката, съгласно условие 13.1.6.2. и Таблица 13.1.6.2 от Комплексно разрешително № 8-Н1 / 

2015г. веднъж на 2 години. Направено е ново базово състояние през 2015 г. 
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Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на инцидента Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

27.01.2021 г. 

АП № 1/ 02.02. 

Цех 628 

„Турбогенерат

орна станция“ 

Генераторът изключва по 

ел.защита  

Задействала защита на 

далекопровод 110 кV – 

„Бъдеще“ в резултат на 

лоши метеорологични 

условия 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

- - 

21.03.2021г. 

АП №1 / 22.03. 

Цех 630 

„Азотна к-на – 

нова“ 

Внезапно отваря клапан HCVSA 

34/2 и изпуска налягането към 

клапан HCVSA 34/1 . Същият 

затваря нитрозния газ на изход от 

абсорбционна колона поз. К-31 

след което подава сигнал към 

общоцехова блокировка за 

авариен стоп на инсталацията 

Нарушена IP защита на 

съединителна кутия води 

до прекъсване на 

проводници, в резултат на 

което HCVSA 34/2 отваря 

самоволно. 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Подмяна на 

съединителна 

кутия 

- 

09.04.2021г. 

АП №2 / 13.04. 

Цех 630 

„Азотна к-на – 

нова“ 

Плавно понижение на 

температурата след котел-

утилизатор поз. КУ-2, нивото в 

газов промивател поз. К-27 се 

повишава  

Разхерметизиране на  

водния тръбен пакет на 

КУ-2 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Изолиране на 

дефектирали 

тръби и 

хидравлично 

изпитание 

- 

22.04.2021г. 

АП № 1/ 22.04. 

Цех 608 

„Амоняк“ 

При обход на инсталацията е 

забелязан пламък от салник на 

електрозадвижка HCV 906.  

Самозапалване на 

конвертиран газ поради 

пропуск от салник на 

електрозадвижка HCV 906 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Подмяна на 

салникови 

набивки 

- 

24.04.2021г. 

АП №3 / 26.04. 

Цех 640 

„Амониева 

селитра“ 

Поради нарушена херметичност 

на тръбен сноп на подгревател за 

амоняк поз. Т-1 се преустановява 

работата на инсталацията 

Пропуск в тръбен сноп на 

подгревател за амоняк 

поз. Т-1 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Изолиране на 

дефектирали 

тръби и 

изпитание на 

апарата за 

херметичност 

25.04.2021г. 

АП №4 / 26.04. 

Цех 640 

„Амониева 

селитра“ 

Пропуск на паров кондензат от 

присъединителен фланец на 

линия от подгревател за въздух 

поз. Т-11 до проовлажнител поз. 

Х-42 

Пропуск на паров 

кондензат 12-14 атм. 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Подмяна на 

уплътнителни 

гарнитури 

- 

02.05.2021г. 

АП №3 / 05.05. 

Цех 630 

„Азотна к-на – 

нова“ 

Плавно понижение на 

температура на нитрозен газ след 

економайзер поз. Е-21, 

повишаване на нивото в газов 

промивател поз. К-27 и 

понижение на концентрацията на 

циркулационната киселина. 

Пропуск на вода високо 

налягане от долен тръбен 

пакет на економайзер поз. 

Е-21 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Ремонт на 

топлообменен 

пакет и 

хидравлично 

изпитание 

- 

12.05.2021г. 

АП № 5/ 05.05. 

Цех 628 

„Турбогенерат

орна станция“ 

Сработване на защитна 

блокировка на турбината 

Самоволно задействана 

защитна блокировка без 

да има нарушен 

блокировъчен параметър 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Обследване на 

състоянието на 

системата за 

защита и 

управление на 

турбината 

- 

25.05.2021г. 

АП №6 / 27.05. 

Цех 640 

„Амониева 

селитра“ 

Инсталацията преустановява 

работа, в резултат на пропуск на 

паров кондензат от подгревател 

за газообразен амоняк поз. Т-1 

Дефектирала гарнитура на 

присъединителен фланец 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Подмяна на 

уплътнителна 

гарнитура 

- 

07.10.2021г. 

АП / 19.10. 

Цех 608 

„Амоняк“ 

Рязко понижаване на 

температура. TI 7-1 след котел-

утилизатор поз.111-А. В резултат 

се понижава налягане Р-4 в 

паросборник поз. 109, което води 

до натоварване по природен газ 

Спукване на подемна 

тръба на вода/високо 

налягане в котел-

утилизатор поз.111-А 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Възстановяван

е на 

дефектирала 

тръба и 

последващо 

хидравлично 

-
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Дата на 

инцидента 

Описание на инцидента Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

на поз. 108 и намаляване на 

разреждането.  

изпитание 

24.11.2021г. 

АП №7 / 30.11. 

Цех 640 

„Амониева 

селитра“ 

Спиране на помпа поз. Н-116 Механична повреда на 

помпа поз. Н-116 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Замяна на 

помпата с 

резервна 

- 

25.11.2021г. 

АП №9 / 30.11. 

Цех 640 

„Амониева 

селитра“ 

Понижение на температурата на 

въздуха след подгревател поз. Т-

111 

Пропуск в тръбен сноп на 

подгревател за въздух поз. 

Т-111 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата

Изолиране на 

дефектирали 

тръби и 

хидравлично 

изпитание 

- 

30.11.2021г. 

АП №8 / 30.11. 

Цех 640 

„Амониева 

селитра“ 

Спиране на помпа поз. Н-116 Механична повреда на 

помпа поз. Н-116 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата

Замяна на 

помпата с 

резервна 

- 

30.11.2021г. 

АП №10 / 03.12. 

Цех 640 

„Амониева 

селитра“ 

При товарене на автомобил, 

подема на кран №2 не успява да 

задържи пренасяния товар. Това 

налага намаляване натоварването 

на цеха 

Дефектирал редуктор на 

кран №2 

Разтоварване на 

цеха 

Монтаж на нов 

редуктор 

- 

25.12.2021г. 

АП №4 / 29.12. 

Цех 630 

„Азотна к-на – 

нова“ 

Самопроизволно отваряне на 

антипомпажен клапан на 

нитрозен нагнетател (НН), рязко 

понижаване на оборотите на 

Турбина ниско налягане (ТНН) и 

Осеви компресор (ОК), което 

води до навлизане на Комплексен 

машинен агрегат КМА -2 в „Зона 

забранени обороти  

Самопроизволно отваряне 

на АПКНН-2 

(антипомпажен клапан на 

нитрозен нагнетател 2) 

поради лош контакт на 

реле поз. 2 ЗРУ 

спиране на цеха за 

отстраняване на 

повредата 

Почистване 

контакти на 

реле 2 ЗРУ. 

Проверка на 

кабелни и 

клемни връзки 

към 

изпълнителен 

механизъм. 

Проверка на 

клапан 

АПКНН-2 

- 

В табл. 9. са обобщени аварийните спирания на инсталациите по време на отчетния период. Не са 

допускани увреждания на хората и компонентите на околната среда поради контролираното спиране или плавно 

разтоварване на инсталациите. 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

предоставено КР 8 / 2015 

Дата на 

оплакването / 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи,които 

са уведомени 

По време на отчетният период в “Неохим” АД не са постъпвали оплаквания в резултат от дейностите, 

извършвани на площадката. 




