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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Предприятие за производство на електро-механични елементи, изделия, галванизация 

и инструментални екипировки” с оператор „ЕМЕ” АД, гр.Смолян 

 

        На 11.05.2018г. (Констативен протокол №БР-031/11.05.2018г.), на основание Заповед № 

РД – 08 – 27/16.03.2018г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „ЕМЕ”АД – гр. Смолян 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 

    1. Компонент „Води” 

    2.Фактор на въздействие „Отпадъци”  

    3.Фактор на въздействие  „Опасни химични вещества” 

    4. Екологична отговорност 

 

ІІ.Цели на проверката 

        Целта    на проверката е да се даде оценка за  съответствие на дейността  на обекта с 

изискванията на: 

   1. Закон за водите /ЗВ/ ; 

   2. Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ ; 

   3. Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, 

Глава Седма на Закона за опазване на околната среда, Регламент 1907/2006, относно 

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

подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

    4. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

 

ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени: 

        Предмет на дейност на дружеството е производство на градивни елементи и пултове за 

управление, градивни електромеханични елементи, технологично оборудване, 

инструментална екипировка и др. Предприятието е сертифицирано по EN ISO 9001:2008-

система за управление на качеството  и EN ISO 14001:2005 – система за управление на 

околната среда. 

         Обект на проверката са: 

         -Пречиствателно съоръжение за производствени отпадъчнини води, площадкова 

канализация и вертикален утаител, както и  заустване на производствени и битови отпадъчни 

води в градски събирателен колектор на гр.Смолян; 

       - Помещения за съхранение на производствени и опасни отпадъци , отчетност, наличие 

на договори за предаване ; 

       - Складове за съхранение на  химикали, информация по веригата на доставки. 
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

        1.Компонент „Води” 

От дейността на дружеството се формират следните потоци отпадъчни води - битово-

фекални отпадъчни води от административната сграда,  производствени отпадъчни води от 

„Галваничен цех“ и дъждовни води.  

За производствените отпадъчни води е издадено РЗ№10-007/2017г. от „В и К“ЕООД – 

гр.Смолян, съгласно което отпадъчните води се заустват в градската канализация. Поради 

нарушена цялост на канализационния колектор под проверявания обект, водите след 

пречистване се източват със специализирана техника и изпускат в най-близката РШ, като 

последното източване е извършено,  съгласно Приемо-предавателен протокол от 9.06.2017г. 

между В и К оператора и дружеството.  

Пречиствателната станция за производствени води представлява система от първични 

утаители, неутрализационна камера и вторичен утаител. При проверката се установи, че 

всички съоръжения на ЛПСОВ са в изправност и работят нормално. Извършен е собствен 

мониторинг за първо полугодие на 2018г. Няма надвишения на показателите, заложени в 

РЗ№10.007/2017г. на „В и К“ЕООД-гр.Смолян, видно от Протокол от изпитване 

№0328/12.04.2018г. на акредитирана Лаборатория – гр.Бургас.  

Битово-фекалните отпадъчни води от сградата са заустени в уличната канализация на 

ул.“Д.Македонски“. 

Дъждовните води на площадката са условно чисти. Те се заустват в ГК-Смолян.  

На площадката не се констатираха разливи от масла и нефтопродукти. 

Няма нерегламентирани зауствания от обекта в р.Черна.  

         2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

         От дейността на дружеството се генерират 21 бр. отпадъци, класифицирани  със 

съответните кодове по Приложение №1 от Наредба №2 от 2014г. за класификация на 

отпадъците. 

    На обекта е въведено разделно събиране на отпадъците на мястото на образуване. На 

работните места са разположени подходящи контейнери, които са ясно обозначени със 

съответният код и наименование на отпадъка, съгласно нормативните изисквания. 

Обособено е и помещение за временно съхранение на генерираните отпадъци до предаването 

им за последващо третиране.  

   При проверката се представиха договори с лица, притежаващи съответните 

разрешителни, за предаване на всички образувани отпадъци. Опасните отпадъци се предават 

чрез идентификационни документи, съгласно нормативните изисквания. За отпадъците, 

които не подлежат на оползотворяване, дружеството притежава издадени от РИОСВ-Смолян 

Становища за основно охарактеризиране на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба 

№6/2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

    За всеки отпадък се води отчетна книга, съгласно изискванията на Наредба №1 от 

04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Отчетните книги са заверени от 

РИОСВ-Смолян и се водят  редовно. 

  Дружеството е представило годишни отчети за 2017г. до ИАОС-София за всички 

отпадъци, като копия от тях се представиха по време на проверката.  

 Извърши се проверка за спазване на изискванията за начисляване и заплащане на 

продуктова такса , при която се констатира:  

    1. Дружеството пуска на вътрешния пазар 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 / Обнародван в ДВ бр.53/2012г./ 
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   2. „ЕМЕ“ АД изпълнява своите задължения, като заплаща продуктова такса в 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ при 

МОСВ.   

 3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

           1.Контрол по  Регламент /ЕО/ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Статут на фирмата  - „Потребител 

по веригата”. По време на проверката бяха представени инвентаризационен списък на 

използваните химикали и списък с доставчиците, актуални към момента на проверката. 

Дружеството декларира, че не извършва внос и няма задължения да извърши регистрация на 

веществата, съгласно Регламент REACH и нотификация, съгласно изискванията на 

Регламент 1272/2008 /CLP/. Част от материалите се предоставят от фирмите – 

ишлемодатели.Представени бяха ИЛБ на български език и в съответствие с Регламент 

№830/2015 г. 

 2.Контрол по Регламент /ЕО/ 850/2004 относно устойчивите органични замърсители – 

Въз основа на събраната информация от ИЛБ и декларации от доставчиците на материали, 

дружеството декларира, че в произвежданите изделия няма наличие на опасни вещества, за 

които са въведени ограничения за употреба и пускане на пазара, съгласно Регламента.   

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

и смеси. Използваните химикали се съхраняват в централен склад „Химикали” и вътрешен 

склад към галваничен цех. Складовете са с ограничен достъп, трайна настилка, без връзка с 

канализацията и са добре вентилирани. Спазват условията за съвместно съхранение. 

Химикалите се съхраняват в оригиналните опаковки на производителя.  

Представена бе оценка на безопасността на съхранението по утвърден формат със 

заповед на министъра на ОСВ. Изготвени са инструкции за безопасно съхранение, съгласно 

чл.4 от Наредбата. 
 

Екологична отговорност 

Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а 

именно т.4 от Приложение №1 към чл.3. Представена бе собствена оценка за възможни 

случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно 

Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в 

предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното 

изпълнение. От дейността на дружеството не са констатирани случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети, както и причинени такива. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

          От  извършената проверка на «ЕМЕ» АД се установи, че дейността на обекта 

съответства на изискванията на Закона за водите /ЗВ/, Закона за управление на отпадъците 

/ЗУО/, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, 

Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH) и  подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

 

VI. Дадени предписания: 

Няма 

 

 

VII. Дейности по последващ контрол 

Няма 

 

        По време на проверката от страна на оператора присъства инж. Жана Димитрова -  

ПРУКОС, а копие от протокола бе връчен лично на инж. Петър Милев – изп.директор 
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Извършили проверката: 

1. инж. Венета Василева - главен експерт  

2. инж. Румяна Фиданова – главен експерт 

3. Мариана Сивкова – главен експерт 

3. Боряна Рускова -  главен експерт, координатор на проверката 

 

 

Съгласували: 

инж. Павлина Димчевска – директор дирекция „КПД” 


