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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 
М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е 
Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О 

 
 

Д О К Л А Д 
за извършена комплексна проверка 

на „Имерис Минералс България” АД, Фабрика „Бентонит и зеолит“, гр. Кърджали, 
общ. Кърджали, обл. Кърджали 

 
На основание Заповед № 60/28.08.2017г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2017г., 
на 29.08.2017г. е извършена комплексна проверка на „Имерис Минералс България” АД, 
Фабрика „Бентонит и зеолит“, гр. Кърджали, със седалище и адрес на управление: гр. 
Кърджали, бул. “Беломорски“ № 97, общ. Кърджали, обл. Кърджали, представлявано от 
Юлиана Марева – Изп. Директор. 

 
I. Цел на проверката 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 

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

 
II. Проверени инсталации и дейности: 
 изпълнение на условията в разрешителното за заустване; 
 работа на пречиствателните съоръжения; 
 управление на отпадъците – отчетност, условия на предварителното съхранение на 

отпадъци, предаване на отпадъци за третиране; 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
Дружеството е с предмет на дейност производство на различни видове бентонит и зеолит. 

 

І. Управление на отпадъците: 
Дружеството притежава разрешение за дейности по третиране на отпадъци, издадено по 

реда на чл. 67 от Закон за управление на отпадъците Решение N 14-ДО-217-00 от 13.01.2014 г., 
като Фабрика „Бентонит и зеолит“ е включена в разрешението под N 1. При проверка на място 
във връзка със спазване на изискванията за екологосъобразно управление на отпадъците и 
условията на разрешението се установи: 

В резултат на извършваните производствени дейности във фабриката се образуват 
следните отпадъци с кодове: 120103, 130205*, 150101, 150102, 160103, 160601*, 191001, 
200121* и 150203. Въведена е и се изпълнява система за разделно събиране и предварително 
съхранение на генерираните отпадъци.. Всички места за съхранение на отпадъците са 
обозначени с кода на съхранявания отпадък. 

Оловните акумулатори с код 160106* се съхраняват в самостоятелно помещение – 
подредени, осигурена е хидратна вар за неутрализация на случайни разливи. Площадката е 
бетонирана, заключена и обозначена, съгласно нормативните изисквания. През текущата година 
няма образувани отпадъци от акумулаторни батерии. 

Отпадналите луминисцентни лампи с код 200121* се съхраняват цели, в собствените им 
опаковки или в кашони на стелаж, в заключващо се и обозначено помещение. Осигурено е 
необходимото количество сяра. През текущата година няма образувани отпадъци с код 200121*. 

Отработените масла се съхраняват в заключено помещение, с непропусклив под. 
Съхранението се извършва в плътно затворени метални варели за многократна употреба с 
вместимост 200 литра. Осигурени са необходимите количества сорбент (пясък). 

Производствените отпадъци – желязо и стомана от ремонтна дейност, негодни за употреба 
пластмасови и картонени опаковки, стружки и изрезки от черни и цветни метали, както и 
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отработени филтърни ръкави се съхраняват в закрити и открити складове на мястото на 
образуване, както местата са обозначени. Негодните за употреба гуми се съхраняват в закрито 
помещение, подредени. 

Дружеството извършва дейност по оползотворяване с код R 9 (съгласно Приложение N 2 
от ДР към ЗУО) на отпадък с код 130205* за смазване на ролково - махаловидната мелница за 
смилане на материала по една за всеки технологичен поток общо 7 бр. От началото на 2017 г. 
до края на месец юли са оплозотворени 0.200 тона нехлорирани моторни масла на минерална 
основа при спазване на технологията, както и съответствие с разрешителното. 

За периода от 1.01.2017г. до 31.07.2017 г. са образувани отпадъци от желязо и стомана, 
отработени ръкавни филтри, отпадъци от стружки и изрезки от черни и цветни метали и 
отработени хидравлични масла. Дружеството е сключило договори и предава отпадъците на 
лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците 
(ЗУО) за оползотворяване. Предаването на отпадъци от черни цветни метали се съставя приемо 
- предавателен протокол и сертификат за произход по образец, съгласно чл. 39, ал. 4 от Закона 
за управление на отпадъците. 

По време на проверката са представени заверени отчетни книги по Приложение N 1 - 
обособена на раздели и по Приложение N 4 от Наредба N 2 от 2013г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Записът на данни за дейностите 
с отпадъци се извършва по дати, като липсата на дейност с отпадъци през един календарен 
месец също се отразява. 

 

IІ. Води: 
При проверката се установи, че I – ви и II – ри цех за фракциониран бентонит работи, като 

заетите в нея са около 70 души. Дружеството има сключен договор с „ВиК“ ООД, гр. Кърджали 
за ползване на вода за битови нужди от водопроводната мрежа на гр. Кърджали. Ползват се 
води и от подземен и повърхностен водоизточник, съгласно издадени разрешителни за 
водоползване от БД ИБР – Пловдив. Формираните битово – фекални отпадъчни води се 
отвеждат към канална помпена станция. При достигане на определено ниво в нея се включва 
помпа, която подава водите към пречиствателно съоръжение. Помпата и пречиствателното 
съоръжение работят на автоматичен режим. В момента на проверката току – що заваля дъжд. 
От площадката на мазутното стопанство все още не са събрани води и не е възможно вземането 
на проба за анализ след пречиствателното съоръжение, тъй като не изтича вода. Взета е проба 
за анализ след пречиствателното съоръжение за битово – фекални води Дружеството има 
издадено актуално разрешително за заустване № 034100 267/17.07.2017г. Представено е копие 
от протокол от изпитване № ЛИП/17.07.2017г. за извършен собствен мониторинг за месец юли 
2017г. от ТИЦ „Околна среда и здраве“ при РЗИ – Кърджали. 

 
ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 
По време на проверката не са давани предписания. 
 
V. Съответствие, последващ контрол 
По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство. 


