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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка  

на фабрика „Бентонит и зеолит“, находяща се в гр. Кърджали, 

стопанисвана от „Имерис минералс България“ АД Кърджали 
 

На основание Заповед №40/03.06.2019 г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 

РИОСВ Хасково за 2019 г., на 04.06.2019 г. е извършена проверка на фабрика „Бентонит и 

зеолит“, находяща се в гр. Кърджали, стопанисвана от „Имерис минералс България“ АД 

Кърджали 

 

І. Цел на проверката: 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ контрол 

на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на 

околната среда. 

 

ІІ. Проверени инсталации и дейности: 

 Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(ЗЗВВХВС); 

 управление на отпадъците- отчетност; площадка за предварителното съхранение 

на отпадъци. 

 

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

Предмет на дейност: добив и преработка на нерудни полезни изкопаеми –бентонит, перлит и 

зеолит. 

 

І. Опасни химични вещества 

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).  

Съгласно изискванията на REACH, фирмата е „потребител надолу по веригата“ на 

химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. В своята дейност „Имерис минералс 

България“ АД употребява химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. Представиха се 

информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на изискванията на 

Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006. Доставката на химикали за производствената 

дейност се извършва от български дистрибутори. Фирмата не произвежда и не внася 

вещества, по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006.  

Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 
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Фирмата разполага със складови помещения за съхранение на химикали. Достъпът на 

външни лица до складовете е ограничен. В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда 

и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011) са поставени указателни табели, 

указващи категорията на опасност на съхраняваните химикали. Изготвени са и поставени на 

работните места инструкции за работа и съхранение. При проверката е представена оценка на 

съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията на Раздел ІV от 

Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 

43/07.06.2011 г.), документирана във формат утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на 

министъра на околната среда и водите. Представени са документите, доказващи 

съответствието с изискванията за организация за съхранението на химикалите. 

Представени са: План за обучение и повишаване на квалификацията на кадрите през 

2019 г., с включени обучения по опазване на околната среда; Заповед на управляващия 

директор за провеждане на обучение за запознаване с инструкциите за безопасна и 

екологосъобразна работа с химически вещества и смеси и листове за безопасност на опасни 

химически вещества и списък на участниците в обучението.  

Глава седма, раздел І на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

Дружеството съхранява и употребяват химични вещества по Приложение 3 на ЗООС. 

Във връзка с изискванията на чл.103, ал.1 от ЗООС и чл.6, ал.1 от Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях 

(обн. ДВ бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.31/2019 г.). При проверката е представен доклад от 

извършена класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС, изготвен и документиран по образец 

съгласно Приложение № 1 от Наредбата. Дружеството не се класифицира като 

предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал. 

 

ІI. 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 са няма образувани. 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 съдове 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 

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 2019 г. до момента са оползотворени 0.115 тона нехлорирани моторни 

масла на минерална основа при спазване на технологията, както и съответствие с 
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разрешителното. Не са образувани отпадъци от 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 за дейностите с 

отпадъци се извършва по дати, като липсата на дейност с отпадъци през един календарен 

месец също се отразява. Годишните отчети за образувани отпадъци са изготвени и изпратени 

в ИАОС съгласно известие за доставка от 11.2.2019 год. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

1. Във връзка със Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и 

водите, за утвърждаване на указания за контролна дейност по ЗЗВВХВС, да се представи в 

РИОСВ Хасково за 2018 г. на имейл информацията изисквана по Приложение № 2 „Формат и 

съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща 

изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP.  

Срок за изпълнение: 15.07.2019 г 

Отговорник: управляващ директор 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Имерис минералс България“ АД е 

констатирано съответствие с изискванията на екологичното законодателство по Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС).  

 


