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ДОКЛАД 
  

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 12.06.2014 г. на „Минерал”  ЕООД 
с.Баните 

 
 На основание Заповед № РД-07 от 17.03.2014 г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на 
„Минерал”ЕООД-с.Баните. 

 

I. Цели на проверката 
Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян 

по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на 
съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на 
проверката са както следва: 

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда. 

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 
разрешителни/документи/. 

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и евентуално актуализиране на 
условията в съответното разрешително. 

 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 
; 

1. Бетонов център; 
2. Асфалтова база; 
3. Варово стопанство; 
4. ТМСИ 
5. Цех за пресовани бетонни елементи 

 

III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на 

работа на обекта 
Варовото стопанство и асфалтосмесителя не работят повече от три години. 

По време на проверката на площадката на „Минерал” ЕООД не се работи. 
 Проверката констатира:  
 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
 Площадката около асфалтосмесителя е започнала да се саморекултивира 

Видимо се забелязва, че възлите и съоръженията на асфалтосмесителя не се 
експлоатират. 

Няма съоръжения с над 3 кг хладилен агент. 
. 

2. Компонент „ВОДИ” 
На производствената площадка са разположени ТМСИ, бетонов възел и 

варово стопанство. Варовото стопанство не работи от 2-3 години. 
 Отпадъчните води от измиването на инертни материали от ТМСИ

-то
 постъпват 

в утаител, след което се заустват в ляв приток на р. Малка Арда регламентирано с 
РЗ № 301660 / 13.11.2006 г. издадено от БД – ИБР гр. Пловдив. Утаителя е почистен 
и видими следи от замърсяване след точката на заустване няма. 



26.6.2014 г. 

 
 

2/2 

 Отпадъчните води от измиването на бетоносмесителя и бетоновозите 
постъпват в утаител, след което се заустват в дере ляв приток на р. Малка Арда 
регламентирано с РЗ № 301376/ 01.06.2006 г. издадено от БД – ИБР гр. Пловдив. 
Утаителя е почистен и видими следи от замърсяване след точката на заустване 
няма. 
 В момента на проверката ТМСИ

-то
 и бетоновия възел не работят и не се 

формират отпадъчни води на изход пречиствателни съоръжения. 
 

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 
Проверката на предприятието се извършва съгласно Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.                   
На площадката на дружеството в местност „Говедарника“, землище на с. 

Баните, са разположени ТМСИ, асфалтов смесител, бетонов възел, линия за 
производство на тротоарни плочки и бордюри, авто-база и варово стопанство. 

От дейността на бетоновия възел се генерира утайка, която се съхранява на 
площадката и заедно с утайката ат ТМСИ се влага като подложка при направата на 
тротоарни настилки. По думи на управителя г-н Белчев, асфалтовия смесител не 
работи от около 3 години. От ремонтната дейност на дружеството се  генерират 
следните производствени и опасни отпадъци: 

- излезли от употреба автомобилни гуми; 
- масла; 
- маслени филтри; 
- спирачни течности; 
- оловни акумулаторни батерии; 
- антифризни течности; 
Образуваните на площадката отпадъци се съхраняват в специално обособено 

за целта закрито помещение и в подходящи съдове. 
При направения оглед на площадката не се установиха замърсени площи с 

битови, строителни и производствени отпадъци. 

IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 

На основание чл. 148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на 

околната среда /ДВ. бр.91/2002г./ давам следните предписания: 
 

Не бяха дадени 
 

Извършили проверката: 
 

1. Костадин Милкотев – гл. експерт „ОЧВ” 

2. Атанас Василев– старши експерт  „ОВ” 

3. Евгени Невенов- старши експерт „УМРО” 

От страна на „Минерал” ЕООД- с.Баните по време на проверката присъства 
Милен Дафинов Белчев – управител. 

 
 

 
Утвърдил: 

 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 

 


