
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪ

ДЕТЕЛ
Директор на РШ')£Въ±Ърргас

Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД - № 170/16.09.2020 г. на Директора на РИОСВ - Бургас във 
връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията 
през 2020 г. на 17.09.2020 г. е извършена комплексна проверка на обект за добив и 
преработка на инертни материали „Инджейско блато“, стопанисван от 
„Трансатлантик Фрейтърс България“ ООД

Проверени компоненти и фактори :
- почви
- води
- шум

Цел на проверката:

1. Изпълнение изискванията на Закона за почвите и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и 

подзаконовите нормативни актове.

Проверени инсталации и дейности:
- Добивен басейн;
- Намивни депа (за утаяване на добития пясък);
- Миячно-сортировъчна инсталация (МСИ);
- Трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ);
- Депа за готова продукция.

Констатации от проверката:

На обекта се извършва добив и преработка на пясък, както и преработка на инертни 
материали, добити от кариера „Порой“. Производствената дейност по отделяне на 
дребнокъсови чакълени и мидено-черупкови включения от пясъците се осъществява на
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миячно-сортировъчна инсталация (МСИ). На трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ) се 
преработват трахитите до фракции готови за обогатяване на пясъка.
Извършен е обход на добивен басейн, намивни депа (за утаяване на добития пясък), МСИ, 
ТСИ и депа за готова продукция.

В момента на проверката се извършва добив на пясък. Преработвателните инсталации 
МСИ и ТСИ не работят, извършва се ремонт.

Почви
За добивните и преработвателните дейности през 2020 г. дружеството има изготвен 

Годишен работен проект (ТРИ), съгласуван от Министерството на енергетиката с писмо 
изх. № Е-26-Т-647/05.02.2020 г.

Добивните дейности се извършват в рамките на концесионната площ, посредством 
земеснаряд-драга. Добитата пясъчно-водна смес (пулп) се транспортира посредством 
пулпопровод до 2 броя намивни басейна. Добивът се извършва в южния край на участък 
„централен“, съгласно ГРП за 2020 г.
От началото на 2020 г. до момента на проверката са добити:

- непресят пясък 0/1 -  4751,080 т.;
- промит и пресят пясък 0/1 - 17690,520 т.;
- промит и пресят пясък 0/4 -  26949,540 т.;
- фракция 4/22,4 -  5091,510.

Различните фракции се складират на промишлената площадка.
Новите нарушени терени за отривка на полезно изкопаемо през 2020 г. до момента на 

проверката са 4180 кв. м., които ще осигурят добив на пясъци за периода 2020-2021 г., 
съгласно ГРП за 2020 г.

В рамките на концесионната площ са разположени временни депа за съхраняване на 
неопасни отпадъци, съгласно одобрен от Министерството на енергетиката актуализиран план 
за управление на минните отпадъци, съгласуван с писмо изх. № Е-26-Т/06.02.2018 г.

Шум
Производствената дейност се осъществява на открита производствена площадка. 

Източници на шум от дейността на обекта са:
• Драга за добив на пясък;
• Технологичното оборудване на ТСИ и МСИ;
• Помпена станция;
• Вътрешно-заводски транспорт -  фадрома, багер;
• Транспортни средства за готова продукция.

През 2019 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на 
нивата на шум, излъчван в околната среда от дейността на обекта. Резултатите показват, че 
еквивалентните нива на шум измерени в 10 броя измерителни точки (ИТ) по един 
измерителен контур по границите на обекта и в 1 брой ИТ в мястото на въздействие (к.к. 
Слънчев бряг -  бл. 8, ж.к. „Съни дей-3“), не превишават съответните гранични стойности 
определени в Таблица № 2 от Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2006 г. за 
показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Най-близката жилищна сграда на к.к. Слънчев бряг -  бл. 8, ж.к. „Съни дей-3“ отстои на 
приблизително 120 м от границите на обекта.



Води
Чрез дренажна помпа от добивен басейн на находище „Инджейско блато“ се засмуква 

пулп, състоящ се от приблизително 75% вода и 25% пясък. По пулпопровод добития 
материал отива в 2 бр. намивни басейни (депа за утаяване на пясъка). Намиването се 
осъществява последователно в единия, после в другия басейн, така, че когато се намива 
единия, от другия да се изземва пясъка. Изземването на пясъка се извършва е багер и 
постъпва в приемен бункер на МСИ. В МСИ се извършва промиването на добития материал. 
Промивните води след МСИ и намиването на пясъка се отвеждат в утаителен басейн. След 
утаяване отпадъчните води от намивните басейни, чрез 2 бр. помпи се връщат за промиване 
на пясъка. Осъществява се оборотен цикъл на производствените води. МСИ в момента на 
проверката не работи, не се извършва измиване.

Дъждовните води от площадката и производствените води от вече добития пясък, който 
излиза с влага отиват в бетонови, утаителни шахти, които посредством помпа се включват в 
намивните басийни.

За формираните битово-фекални отпадъчни води се представя договор № ДогОВ-40/ 
25.11.2019 г. с „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас за предавенето им в 
КПС -10 -  район Несебър и фактура № 0001024965/28.08.2020 г. за изчерпването им.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници :
По време на проверката на обекта не са направени предписания.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство и последващ контрол:

По време на проверката не се констатираха несъответствия с нормативната база по 
компоненти и фактори на околната среда, които са предмет на проверката.


