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ДОКЛАД 
  
 
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 27. 02. 2015 г. в производствена база 

към “МИКОНИ” ООД, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. 
 
 
 

 На основание Заповед № РД-07-12 от 05.02.2015 г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка в производствена база към 

“МИКОНИ” ООД, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. 

 
 
 

I. Цели на проверката 

 
Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ Смолян 

по различни компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху нея 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 

 
1. Система с пречиствателно съоръжение за отпадни води; 

2. Производствени и опасни отпадъци. Площадка за съхранение на отпадъци.  

3. Инсталации – климатични. 
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III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол 

 
              

“МИКОНИ” ООД  е фирма която организира и специализира дейността си в 

производството на пътни знаци и табели за сигнализация на движението по пътищата, 

туристическа сигнализация на движението по пътищата, знаци и табели по ПАБ и ОТ, 

предпазни съоръжения, парапети и огради, метални конструкции и системи за 

укрепване и др. 

Фирмата предлага услуги в сферата на високотехнологичната обработка на 

метални листове ламарина и нестандартни детайли. 

 

 

 От извършената проверка се установи:  
 

1. Компонент „ВОДИ” 
  
На обекта не се формират производствени отпадни води.   

 Битово-фекалните отпадни води от санитарните възли в обекта се заустват в 

септична яма, която се обслужва от „В и К” ЕООД, гр. Смолян.  

 
 

2. Компонент „ВЪЗДУХ” 

 
За отопление на дружеството се използват климатични машини. В дружеството 

има 6 бр климатични машини-колонен тип DAIKIN. Четири броя в цех метален, един 

брой в администрация и един в плотерно отделение. Машините работят с R 410. 

Машините са с по 3,7 кг фреон. От досиетата на инсталациите е видно, че всички 

машини са проверени за херметичност на 06.08.2013г., както и на 05.08.2014г. 

Проверките за херметичност не са констатирали пропуски на хладилен агент. Не са 

отразени сервизни дейности. Проверките за херметичност са извършени от Тодор 

Вълчинов със сертификат №1268 от 2010г.  

В дружеството се работи с втечнен азот. Обема на съда за течен азот по 

ревизионна книга е 6365л. Производител на съда е LINDE AG- Германия. Съда се 

обслужва от LINDE GAS. 

Вентилацията е изградена за една от машините за печатане, като се отвежда 

основно топлина от инсталациите. 

ЛОС: Дейността на предприятието не попада в обхвата на дейности от 

приложения 1 и 2 от Наредба №7 за консумация на летливи органични съединения в 

определени инсталации. 
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3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 

 
 Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно 

Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 

 

От дейността на обекта – производство на сигнализационни знаци  се генерират 

следните отпадъци, за които има утвърдени работни листове за класификация на 

отпадъците от РИОСВ-Смолян: 

 

- код 08 03 12  - отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества. 

Налични при проверката 2.84 кг. По данни от отчетната книга не са предавани. 

- код 12 01 01 – стърготини стружки и изрезки от черни метали. През 2014г. са 

образувани 448 кг, като същите са предадени на „Бергови метал“ ЕООД гр. Смолян на 

база сключен договор.   

- код 12 01 05 – стърготини стружки и изрезки от пластмаси. Същите се 

съхраняват на площадката и се предават за обезвреждане на Регионално депо за 

неопасни отпадъци гр. Смолян. 

- код 12 01 07  - машинни масла на минерална основа, не съдържащи халогенни 

елементи. Съхраняват се на специално обособено закрито място на площадката, като 

за предаването им има сключен договор с „ОМНИКАР-БГ“ ООД гр. Пловдив. 

- код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки. Съхраняват се на обособено 

място на площадката и се предават на „Томов трейд“ ООД гр. Смолян на база сключен 

договор. 

- код 15 01 02 – пластмасови опаковки. Съхраняват се на обособено място на 

площадката и се предават на „Томов трейд“ ООД гр. Смолян на база сключен договор. 

- код 15 01 10 – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества. Съхраняват се 1,89 кг. на специално обособено място.  

Няма данни в отчетната книга за предаване на такива отпадъци. 

 

Съхранението на образуваните на площадката производствени и опасни 

отпадъци, както и воденето на отчетност на същите се извършва съгласно 

нормативните изисквания. Има сключени договори за предаване на отпадъците 

образувани на площадката с лица, притежаващи съответните Разрешения за 

приемане на такъв вид отпадък. 
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„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

 

„Микони” ООД  извършва продажби на произвежданите от тях изделия, както в 

България, така и в чужбина. Част от пусканите на вътрешен пазар продукти са с 

опаковка.  

 

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 (обн. в ДВ бр. 53/ 2012 г.).  

„Микони” ООД изпълнява своите задължения чрез колективна система, 

представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.  

  

При проверката са представени: 

1. Вътрешнофирмени спецификации  и Месечни справки-декларации по 

приложение №12 и приложение №13 от Наредбата за определяне на реда и 

размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на 

които се образуват масово разпространени отпадъци (обн. в ДВ бр. 53/ 2008 г.) 

за периода 01.01.2012 г. – 31.01.2015 г. 

2. Отчети, подадени към организацията; фактури,  издадени от нея и платежни 

документи за пуснатите на пазара опаковки  през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

 

 

 

4. ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ОХВ) 
  

Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие 

на химични вещества и смеси – чл.25, т.3-9 и т.16.   

1. Контрол по Регламент /ЕС/ 1907/2006 г. /REACH/ 

Статут на фирмата спрямо Регламента -  потребител по веригата.В производството 

фирмата използува мастила, корисилин, етилов спирт. Дружеството декларира, че към 

момента на проверката не извършва внос на химични вещества и смеси от страни, 

извън ЕС и няма задължения за извършване на регистрация на веществата, съгласно 

Регламент  REACH и за тяхната нотификация, съгласно Регламент 1272/2008 CLP. 

Представени бяха ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламента. Не се констатира 

употребата  на вещества, включени в Приложение XIV на Регламента – Списък с 

вещества, предмет на разрешаване.  
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2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 

Използуваните химикали се съхраняват в обособен склад с непропускливи под и стени, 

с оторизиран достъп и в оригиналните опаковки на производителя. 

 

 

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

                Предписания не бяха дадени. 

 

 
 
                 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

 

Извършили проверката: 
 

1. инж.Тодор Каров - главен експерт „ЛОС и ВФФ”– координатор на проверката 

2. инж. Костадин Милкотев – главен експерт „ОЧАВ” 

3. инж. Венета Стоянова Василева – старши експерт „ОХВ и КР” 

4. Евгени Невенов – старши експерт „УМРО” 

5. Снежана Сантева – старши експерт „ФК и ТМРО” 

 


