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ДОКЛАД 
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 02.06.15год. на „Геоминерал” АД- 
гр.София, площадка с. Михалково 

 
 На основание Заповед № РД-07-30 от 23.03.2015г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на  
„Геоминерал”  АД- гр.София, площадка с. Михалково. 
 

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. 

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

II.  Проверени инсталации и дейности на обекта 
Проверката се извърши както следва:  
Първа и трета мелница  работят само нощем. По време на проверката 

мелниците не работеха. Автомивката и нафтопункта не работят от години. 
  

 

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

работа. 
Проверката констатира:  
За месеците май и април 2015г. мелниците работят както следва: първа-13 

дни май и 12 дни април, трета мелница 3 дни май и 4 дни април. Работният режим 
през останалата част от годината е сравнително идентичен с описаният за месеците 
май и април. По време на проверката мелниците не работеха. 

 

1. Компонент „Въздух” 
Производството е каменно брашно - м. май – 342 т. и м. април – 379 т., както и 

микроталк 25мм - 4т. м. май и 10 т. за м. април. От началото на годината се мели 
микроталк и каменно брашно.  
 Няма промяна в технологията на очистването на газовете при работа на 
първа и трета мелница. 

 

 2. Компонент „Води” 
- Автомивката не работи от години, не се извършват ремонти на канала. 

Каломаслоуловителя е запустял и не се поддържа. Района около канала и самият 
канал са чисти, не се установи замърсяване на р. Петвар в района на 
съоръжението. 
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- оборотният цикъл скрубер-утаител-скрубер работи при мелене на минерал. 
Заради нощната тарифа на ел. енергия, съоръжението и мелниците работят само 
нощем. От утаителя към сухата камера се установи слаб теч, който при огледа на 
смукателите и самите помпи се оказа, че е от спуканият корпус на голямата помпа.  

Взета е водна проба от последната камера на утаителя в 15 часа, като 
измереното на място pH=8,1. 

 Не се установиха други потоци отпадъчни води или зауствания в р.Петвар.  
 

3. Фактор „Отпадъци” 
Проверката се извърши съгласно разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците. 
В момента на проверката се констатира изработена продукция – каменно 

брашно и микроталк. Каменното брашно се изработва от варовик, добит от кариера 
Огняново доставен от Плена – България, а микроталка се изработва от талк добит 
от кариера Овчарово, общ. Харманли, експлоатирана от „Геоминерал”АД-София. 

Материала влиза в приемен бункер, след което минава през трошачка, отива 
в бункер за захранване и накрая в мелница. На площадката работят в оборотен 
цикъл скрубер и утаител. Водата от утаителя попада в скрубера отново чрез помпи, 
а твърдите прахови частици от утайката периодично се изземват и отново отиват в 
мелницата.  

На площадката не се извършват ремонтни дейности на техника и автомобили. 
Не се констатираха генерирани производствени и/или опасни отпадъци от 

дейността на площадката в с. Михалково, експлоатирана от „Геоминерал”АД-София. 

 

4. ОХВ 
Проверката се извършва съгласно чл.25, т.3-9 и т.16 от  Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси.  
Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/ - Фирмата пуска на пазара каменно 
брашно и микроталк, които имат минерален произход. Суровините се добиват от 
кариери на територията на страната. Пусканите на пазара продукти попадат в 
обхвата на Приложение V, т.7 на Регламента– изключения в съответствие с чл. 2, 
параграф 7, буква б от задължениета за регистриране. 
Към момента на проверката на територията на площадката не се съхраняват 
химични вещества и смеси. 
 

 5. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
      „Геоминерал” АД преработва нерудни полезни изкопаеми – мрамор, кварц и 

талк. Същите се опаковат в биг-бегове и в чували, като една част от продукцията се 
продава наливно или в опаковки на клиента. Голяма част от опаковките са  за 
многократна употреба. 

Дружеството  пуска на пазара продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по 
смисъла на чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. За изпълнение на 
задълженията си  имат сключен договор с организация по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки, но същият не се представи. Не са представени и документи 
за начислена и заплатена такса за пуснатите на пазара опаковки през периода 
01.10.2011 г. – 30.04.2015 г., тъй като всички документи се изготвят и съхраняват в 
офиса на дружеството в гр. София, поради което е дадено предписание. 
 
 

 

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./, и чл. 114, т. 1 , чл. 119, ал. 6 и чл. 120 от ЗУО 

даваме следните предписания 
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1. Да се представят в РИОСВ-Смолян:  
а/ Вътрешнофирмени спецификации и Месечни справки-декларации за периода 

01.10.2011 г. – 30.04.2015 г. по приложения № 12 и 13от  Наредбата за определяне 
на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата 
на които се образуват масово разпространени отпадъци. 
      б/ Отчети, подадени към организацията; фактури, издадени от нея  и платежни 
документи за платена такса за пуснатите на пазара опаковки  от м. 10.2011 г.  до 
м.04. 2015 г.  
      в/ Справки за периода 01. 10.2011 г. – 30.04. 2015 г. – по години за: 

- Продадената продукция; 
- Закупените и изписаните опаковки; 
- Внесените и въведените на територията на страната материали и стоки; 

 
  

срок: 09.06.2015г.                                                  

Отговорник :    Люба Кожухарова изпълнителен директор на „Геоминерал“ АД 
   

. 
2. В срок до 09.06.2015г да се спре теча от корпуса на голямата помпа или 

същата се демонтира.             
 
        

                 Отговорник: Сашо Божев – ръководител производствено поделение.   

 

 
 
 

Извършили проверката: 
1. Координатор на проверката: инж.Костадин Милкотев – главен експерт  
2. инж. Любомир Михтарев – Началник отдел „КОС” 
3. инж. Венета Василева-главен експерт 
4. Милена Мочовска-гл. експерт 
5. Снежана Сантева-главен експерт 

 
От страна на „Геоминерал” АД- гр.София по време на проверката присъства 

Сашо Божев-ръководител производствено поделение с. Михалково. 
 
 
 
 
Утвърдил: 

 

 

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 

 

 


