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ДОКЛАД

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 09.092015 г.. на „ЕМЕ”АД –
гр.СмолянСмолян

На основание Заповед № РД – 07 – 94/23.06.2015 год. на Директора на РИОСВ
– Смолян на 09.09.2015 г.  се извърши комплексна проверка на „ЕМЕ”АД – гр.
Смолян

І.Цели на проверката
Проверката е комплексна и е извършена от експерти на РИОСВ – Смолян по

компоненти и фактори на въздействие  на околната среда с цел  да се даде оценка
на степента на съответствие на дейността  на обекта с изискванията на
екологичното законодателство – Закон за водите /ЗВ/, Закон за управление на
отпадъците /ЗУО/, Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закон за
защите от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/,
Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH).

ІІ.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта
1.Пречиствателно съоръжение за производствени отпадни води, площадкова

канализация и вертикален утаител и заустване на производствени и битови отпадни
води в градски събирателен колектор на гр.Смолян;

2.Отопление, вентилационни уредби и употреба в производството на
органични разтворители, формиращи емисии на ЛОС.

3.Измерване на шумово натоварване.
4.Производствени и опасни  отпадъци.
5.Финансов контрол за такси за МРО.
6.Опасни химични вещества.

ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, съгласно
констатациите от извършената проверка

„„ЕМЕ”АД – Смолян е предприятие за производство на електро-механични
елементи. Предмет на дейност на дружеството е производство на градивни
елементи и пултове за управление, градивни електромеханични елементи,
технологично оборудване, инструментална екипировка и др. Предприятието работи
на пет дневна работна седмица, сутрин от 800 часа до 17часа, като три от цеховете
са на двусменен режим на работа-„Бакелито-пластмасов”,  „Стругаро-автоматен” и
„Монтажен”. Към датата на проверката общо работещите в предприятието са около
150 човека.Предприятието е сертифицирано по EN ISO 9001:2008-система за
управление  и EN ISO 9001:2004 – система за управление на околната среда.
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1.Компонент „Води”
Контрол по чл.151, ал. 4, т.2 от Закона за водите на  на обекти, формиращи

отпадъчни води.
Водоснабдяването на обекта се осъществява от градската водопроводна

мрежа на гр.Смолян.
Формираните отпадъчни  води се разделят на два потока: битово-фекални и

производствени отпадъчни води.Битово-фекалните води от административната
сграда се заустват в ГК –Смолян. Производствените отпадъчни  води се формират
от галваничния цех и варират в зависимост от наличието на поръчки и
натовареността на инсталацията за галванизация.

Пречиствателното съоръжение работи на принципа на физико-химични
процеси – неутрализация и утаяване. Неутрализацията се извършва в специални за
целта вани, а утаяването-във вертикален утаител. След пълното им пречистване,
заустват в площадковата канализация, която ги отвежда в градски канализационен
колектор на гр.Смолян.

ЛПСОВ е в нормално експлотационно състояние, съгласно изискванията на
чл. 126, ал.1 от Закона за водите. Заустването в ГК –Смолян е регламентирано с
договор с „В и К” ЕООД, с краен срок на действие 2016 г.

По време на проверката обема на работа е силно намален, поради което
няма формиране на воден поток и не бе взета водна извадка за анализ.

Образуваните утайки се изваждат периодично и се изсушават на специално
място в помещението на пречиствателното съоръжение. След изсушаването се
пакетират в чували, след което се извозват от специализирана фирма.

2.Компонент „Въздух”
В производствения цикъл не се използват органични разтворители, които да

формират емисии на ЛОС.
Отоплението на предприятието е на електричество, като за производствените

помещения където е възможно е с печки на твърдо гориво(дърва). В някои
административни помещения са монтирани климатични системи, работещи с фреон,
с количество под 3 кг.

Монтирана е аспираторна инсталация във всеки производствен цех.

3.Фактор на въздействие „Шум”
Извършено е замерване на шумовото натоварване от производствените

мощности на предприятието върху околната среда. Измерените стойности на
шумовото натоварване не надвишава допустимите нива, съгласно Наредба №
6/2006 год. за норми за шум в околната среда.

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

отпадъците.
От дейността на дружеството се генерират следните видове отпадъци със
съответния код по Приложение №1 от Наредба №2 от 2014г. за класификация на
отпадъците:

- 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 12 01 03 – стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;
- 12 01 18* - утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и

лепинговане), съдържащи масло;
- 07 02 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 15 02 02 * - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри,

неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с
опасни вещества;
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- 15 02 03 – абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни
облекла, различни от упоменатите в 15 02 02;

- 20 01 39 – пластмаси;
- 20 01 01 – хартия и картон;
- 20 03 01 – смесени битови отпадъци;
- 12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаса;
- 19 02 05* - утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни

вещества;
- 19 09 05 – наситени или отработени йонообменни смоли;
- 13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на

минерална основа;
- 20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
- 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35;
- 20 01 35* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,

различно от упоменато в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
(3);

- 17 09 04 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от
упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03.

Въведено е разделно събиране на отпадъците на мястото на образуване. На
работните места са разположени подходящи за целта контейнери, които са ясно
обозначени със съответният код и наименование на отпадъка, съгласно
нормативните изисквания.

 На обособени места, оградени и закрити се съхраняват временно отпадъци до
тяхното предаване. През текущата 2015 год. са предадени отпадъци с код 13 02 05*,
20 01 36 и 20 01 35*  на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, на база
сключени договори. Представиха се 9 броя Договори с фирмите за предаване на
отпадъците.

Представиха се отчетни книги за образувани производствени и/или опасни
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 предварително са заверени от РИОСВ-Смолян,
водят се редовно.

Изпратени са годишни отчети за образувани производствени и/или опасни
отпадъци в ИАОС – София, за 2014год. в нормативно регламентираният срок.

5.Финансов контрол за такси за масово разпространени отпадъци
„ЕМЕ” АД гр. Смолян е производител на електромеханични елементи и

инструментална екипировка, като по-голямата част от продукцията е предназначена
за външен пазар. Опаковките, в които се доставят детайлите (пластмасови съдове и
палети) се използват за опаковане на готовите изделия. Опаковките, които се пускат
на българския пазар са полиетиленови пликове с единично тегло 10 гр.

Дружеството пуска на вътрешен 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 (обн. в ДВ
бр.53/2012 г.). „ЕМЕ” АД изпълнява своите задължения като заплаща  продуктова
такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
( ПУДООС) при МОСВ.

При проверката са представени:
1. Вътрешнофирмени спецификации и Месечни справки-декларации, съгласно

изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 на Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на
които се образуват масово разпространени отпадъци, за периода 01.10.2013
г.-31.08.2015 г.
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2. Копия на преводни нареждания за заплатена продуктова такса в ПУДООС за
пуснатите на пазара опаковки от 01.10.2013 г. до 31.08.2015 г., както и
попълнени декларации по пр. №7 към чл. 2 ал. 4 от горецитираната Наредба,
за всеки извършен превод.

6.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва съгласно Закона за защита на вредното въздействие

на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).
1.Контрол по  Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката,

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Статут на фирмата -
„Потребител по веригата”. Представен бе инвентаризационен списък на
използваните химикали, който е актуален към момента на проверката. както и
списък с доставчиците.Няма промяна във вида и количествата на използуваните
химикали. Същите се закупуват от български производители.  Дружеството
декларира, че не извършва внос от страни извън ЕС, с което няма задължения да
извършва регистрация на веществата, съгласно Регламент REACH и нотификация,
съгласно изискванията на Регламент CLP. За всички използувани химикали се
представиха ИЛБ на български език и в съответствие с нормативните изисквания.

Представени бяха копия от документите, с които доставчиците удостоверяват
извършване на предварителна/ същинска  регистрация по Регламента.

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични
вещества и смеси. Използуваните химикали се съхраняват както следва: 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.

ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Не са дадени

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ – Смолян,

Извършили проверката:
1.инж.В. Василева – главен експерт, координатор на проверката

2.инж.Р.Караиванова - главен ескперт

3.инж.Т.Каров - главен експерт

4.М.Мочовска - главен експерт

5.С.Сантева – главен експерт


