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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Механичен завод - Девин“ Цех 121 в с. Брезе, Цех 123 в с. Беден и Цех 127 в гр. Девин, 

ул. „Освобождение“ № 1, община Девин, област Смолян. 

 

 На 27.05.2020 г. (Констативен протокол № АВ-022), на основание Заповед № РД - 08-

55/08.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Смолян се извърши комплексна проверка на 

„МЕХАНИЧЕН ЗАВОД - ДЕВИН“ ООД, гр. Девин. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Въздух“; 

2. Компонент „Води“; 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“; 

4. Фактор на въздействие „Отпадъци”. 

 

ІІ. Цели на проверката: 

Текущ контрол за:  

 1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздуха и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

 2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му. 

 3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

 4. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му. 

 

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

 

Обект на проверката са: 

 Спазване на изискванията при заустване на отпадъчни води; използвани количества 

органичен разтворител при работа на инсталации за „Нанасяне на покрития върху дървени и 

метални повърхности“, „Почистване“ и „Нанасяне на слепващи покрития“; съхранение на 

образуваните отпадъци, договори с фирми за предаване и водене на отчетност; проверка по 

прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Наредба за реда и начина за съхранение 

на ОХВ и смеси. 
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

 

1. Компонент „Въздух”: 

 В трите производствени цеха, разположени в гр. Девин, с. Брезе и с. Беден, се 

извършва изработка и сглобяване на метални детайли за боеприпаси, както и производство и 

ремонт на дървени сандъци. В дейността и на трите обектa се използват органични 

разтворители, попадащи в Приложение № 1 от 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, 

както следва: 

 - Инсталация за обезмасляване и почистване на метални детайли - използва се 

органичен разтворител „n-Хексан“; 

 - Инсталация за слепване на метални детайли - използва се смес от „Епоксидна 

смола“, разредител „АМБ“ и втвърдител; 

 - Инсталация за нанасяне на покрития върху дървени и метални повърхности - 

използва се Емайллак „комбиниран“ и органичен разтворител „n-Хексан“.    

 За дейностите по Почистване, Слепване и Нанасяне на покрития върху дървени и 

метални повърхности, дружеството има издадени Удостоверения за регистрация на всяка 

площадка, съгласно чл. 30л от ЗЧАВ.  

 В РИОСВ-Смолян са представени „Справка-декларация“ в срок до 31.03.2020 г. за 

използвани количества органичен разтворител през 2019 г. за всички площадки, като 

декларираните количества са под ПСКР, съгласно Приложение №2 от 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. 

 

2. Компонент „Води”: 

 1.Цех 121-с. Брезе 

От цеха се формират само отпадъчни води с битово-фекален характер от санитарните 

възли. Посредством площадкова канализация са отведени и заустени в селищната 

канализация на с. Брезе. 

 

 2.Цех 123-с. Беден 

 От цеха се формират само битово-фекални отпадъчни води от санитарните възли. 

Отпадъчните води са отведени в селищната канализация на с. Беден. Атмосферните води се 

оттичат свободно, без да се замърсяват при движението си през площадката и двора на цеха. 

 

 3.Цех 127-гр. Девин 

 От цеха се формират само битово-фекални отпадъчни води от санитарните възли. 

Отпадъчните води се отвеждат и се заустват в р. Девинска. Дадено е предписание за 

изграждане на съоръжение за пречистване на отпадъчните води, преди да се заустят в р. 

Девинска. 

 

 4.“Автомивка“-гр. Девин 

 „Автомивка“-гр. Девин е въведена в експлоатация с Удостоверение № 5/29.04.2020 г. 

за строеж „Автомивка на самообслужване“ - V категория, издадено от гл. архитект на 

община Девин. Автомивката се състои от 4 бр. клетки за измиване. Отпадъчните води са 

отведени в каломаслоуловител, след което се заустват в канализацията на гр. Девин, съгласно 

Договор от 11.01.2018 г. между „В и К“ ЕООД-Смолян и „Механичен завод Девин“ ООД-гр. 

Девин. 

 При проверката не е установено измиване на автомобили, поради което не е взета 

водна проба от отпадъчна вода. 
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3. Фактор „Опасни химични вещества” : 

 1.Контрол по Регламент 1907/2006 (REACH) статут на фирмата – потребители по 

веригата. 

При проверката е установено, че в производството се използват следните химикали – 

етанол, ацетон, хексан, разредител АМВ, емайллак комбиниран карбамид, епоксидна смола, 

което съвпада с представения списък от дружеството.  

За ползваните химикали бяха представени информационни листове за безопасност. 

Всички химикали се закупуват от български фирми.  

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

и смеси.  

Дружеството е изготвило оценка за безопасност на съхраняваните опасни химични 

вещества и смеси. Химикалите се съхраняват в два склада, с непропусклив под, заключени, 

без свободен достъп. Запалимите и токсични отпадъци се съхраняват отделно.   

 

4. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

 Производствената дейност се извършва на три площадки: с. Брезе, с. Беден и град 

Девин. От дейността на дружеството се образуват следните отпадъци, за които е извършена 

класификация по Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците: 

 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали с код 12 01 01; 

 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали с код 12 01 03;       

 -  абсорбенти, кърпи за изтриване с код 15 02 02*; 

 -  опаковки, замърсени с опасни вещества с код 15 01 10*; 

 -  луминесцентни лампи и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21*; 

 -  машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи с код 12 01 09*; 

 -  нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа с 

код 13 02 05*; 

 - трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал с код 03 01 05. 

 Не се установиха съхранени отпадъци от маслени филтри и оловни акумулаторни 

батерии, тъй като са преустановени ремонтните дейности на площадката в гр. Девин. 

 Отпадъците се събират разделно на мястото на образуване и се съхраняват на 

площадки за временно съхранение до предаването им за последващо третиране. Местата за 

съхранение на отпадъците са маркирани с табели със съответния код и наименования. 

Генерираните отпадъци се предават за последващо третиране на лица, притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗУО на базата на договори, представени по време на проверката.         

 Води се отчетност на отпадъците и за трите площадки, в заверени от РИОСВ-Смолян 

отчетни книги за образувани отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014г. 

за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както 

и за реда за водене на публични регистри.  

 Не беше представена обратна разписка и копие от изпратен годишен отчет за 

образувани отпадъци за 2019 г. до ИАОС-гр. София. 
 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 От извършената проверка на „Механичен завод - Девин” ООД - гр. Девин се установи, 

че обектите съответстват на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и 

Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, а за констатираните 

несъответствия по Закона за водите и Закона за управление на отпадъците са дадени 

предписания.      

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 На основание чл.148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл.155 от Закона за опазване на околната 

среда и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците, са дадени следните задължителни 

предписания: 
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 1. За „Цех 127“-гр. Девин: В срок до 30.09.2020 г. да се въведе в експлоатация 

подходящо съоръжение за третиране на битово-фекалните води и се представи в РИОСВ-

Смолян резултат от собствен мониторинг. 

                                                                                               

        Отг.: инж. Г. Георгиев - управител на  

        „Механичен завод-Девин“ ООД 

 

 2. В срок до 15.07.2020 г. да се сключи окончателен договор с  „В и К“ЕООД-Смолян 

и се получи разрешително за заустване на отпадъчни води от „Автомивка“, като се представи 

в РИОСВ-Смолян копие, ведно с проведен собствен мониторинг. 

 

        Отг.: инж. Г. Георгиев - управител на 

        „Механичен завод-Девин“ ООД 

 

  3. На основание чл. 119, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците, в седем дневен 

срок от настоящата проверка, да се представи в РИОСВ-Смолян копие от изпратен годишен 

отчет за образувани отпадъци за 2019 г. до ИАОС-София и обратната разписка към него.  

 

        Срок:03.06.2020г.                                                          

        Отг.: инж. Г. Георгиев - управител на 

        „Механичен завод-Девин“ ООД 

 

 

VII. Дейности по последващ контрол: 

 Даденото предписание по т. 3 е изпълнено в указания срок - с писмо вх. № КПД-06-

147/29.05.2020 г. в РИОСВ-Смолян е представено копие на Годишен отчет за образувани 

производствени или опасни отпадъци за 2019 г., ведно с обратна разписка.  

 Във връзка с дадените предписания по т.1 и т.2 ще бъде осъществен последващ 

контрол след изтичане на указаните срокове. 

 

 


