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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  

„Ариете Логистикс” ЕООД 

  
На 21.11.2018г. (Констативен Протокол №БР-068) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-08-148/19.09.2018г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян на обект: „Ариете Логистикс” ЕООД-гр. Смолян, ул. „Тракия” №12 

 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 

1. Компонент „Въздух” 

2. Фактор „Опасни химични вещества” 

3. Фактор „Отпадъци” 

 

 IІ.Цели на проверката 

 

 Текущ контрол за: 

 1. Изпълнение на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и 

поднормативната уредба към него; 

            2. Изпълнение на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси, контрол по  Регламент /ЕО/ 1907/2006г.-REACH и Наредбата за 

реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси; 

            3. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

поднормативната уредба към него. 

  

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени: 

Обект на проверката са климатични инсталации и видове хладилни агенти /фреони/, 

инсталация за флексопечат, използване на летливи отганични съединения в производството, 

склад за съхранение на химикали, начин на съхранение на производствените и опасни 

отпадъци, договори с фирми за предаването им, отчетност на отпадъците. 

 

 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство: 

               Основната дейност на дружеството са складови и логистични услуги, щамповане на 

пластмасови детайли и флексопечат. Основната дейност се извършва на площадката в гр. 

Смолян, ул. „Тракия” №12, а складовите дейности по опаковане и разопаковане на материали 

на площадката в гр. Смолян, ул. „Дунав” №1.   
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 1. Компонент „Въздух” 

            На обекта се извършва флексопечат върху пластмасови детайли, попадащи в 

категории дейности с употреба на разтворители, съгласно Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за 

норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, 

главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 

инсталации. Дружеството има издадено Удостоверение за регистрация с № 20 / 06.04.2017 г. 

на РИОСВ-Смолян. Печатната инсталацията е с изградена аспирационна система с 

пречиствателно съоръжение(филтри), с едно изпускателно съоръжение(комин). Дружеството 

е представило в РИОСВ-Смолян в срок „Справка-декларация за използвани количества 

разтворител през 2017 г.“. 

  За отоплението на обекта се използва 1 брой  термопомпа заредена с фреон R 410А с 

количество 43,5 кг., а за охлаждането на производствените помещения и съоръжения се 

извършва с 1 брой чилър зареден с фреон R 410 A  с количество 38 кг.  „Досиетата на 

системите“ се водят редовно, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда 

и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи 

дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за 

документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. 

Проверките за херметичност се извършват от лицензирано лице със Сертификат № 2577 

издаден от ББКМ гр. София. Дружеството е представило в РИОСВ-Смолян в срок „Отчет за 

използвани количества ФПГ през 2017 г.“. 

   

 2. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

            Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси. 

           1. Контрол по Регламент 1907/2006г. REACH. Статут на фирмата-потребител по 

веригата. В производството се използват следните химични вещества и смеси – бои/мастила 

и смазки. 

           Дружеството декларира, че използваните химикали и смеси са внос от страни членки 

на ЕС-Германия и Чехия, поради което няма задължение да извърши регистрация по 

Регламент REACH и нотификация по Регламент 1272/2008г.  

           Представени бяха ИЛБ на български език в съответствие с Регламент 830/2015г. 

Представен беше и актуален инвентаризационен опис на наличните химикали и смеси. 

           2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични 

вещества и смеси. 

            Химикалите се съхраняват в заключен метален шкаф при спазване изискванията за 

съхранение. Дружеството е извършило оценка за безопасност на съхранението по 

класификацията на веществата и смесите. 

 

 3.  Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 

          От дейността на дружеството се генерират следните отпадъци:  

- код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

- код 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

- код 15 01 03 – опаковки от дървесни материали; 

- код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от  опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества; 

- код 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, предпазни 

облекла, замърсени с опасни вещества; 

- код 08 01 11* - отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или 

други опасни вещества; 

- код 16 01 19 – пластмаси; 

- код 20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

         За отпадъците е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба 

№2/2014г. за класификация на отпадъците. Образуваните отпадъци се съхраняват в 

затворени съдове, а за опасните отпадъци е обособена отделна площадка. Местата за 
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съхранение на отпадъците и съдовете са обозначени със съответните кодове и наименования. 

Представен е договор с юридическо лице за предаване на 

  опасните и неопасни отпадъци. За опасните отпадъци се представят Идентификационни 

документи, съгласно нормативните изисквания. 

         Води се отчетност на отпадъците в заверени от РИОСВ-Смолян отчетни книги, 

съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

         Дружеството извършва транспортиране на отпадъци, генерирани от дейността на фирма 

„Костал България” ЕООД, както и свои собствени отпадъци, за които дейности „Ариете 

Логистикс” ЕООД притежава издаден от РИОСВ-Смолян Регистрационен документ №11-

РД-334-00/12.07.2018г. 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство:  

           От извършената проверка на „Ариете Логистикс” ЕООД-гр. Смолян се установи, че 

обекта съответствува на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух, Закона за 

защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и Закона за управление на 

отпадъците. 

 

          VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:  

           Не са дадени предписания. 
 

          VII. Дейности за последващ контрол. 

Няма. 

            

 

От страна на дружеството на проверката  присъства г-н Владимир Лаков – еколог на 

„Ариете Логистикс” ЕООД. 

 

 

 

 

 


