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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ –СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Цех за производство на високотехнологични компоненти за автомобили“ с оператор 

„Хроновски БГ“ ЕООД, гр.Смолян 

 

 

 На 13.11.2020 г. (Констативен протокол № ВВ-029), експерти от РИОСВ - Смолян 

извършиха планова Комплексна проверка по Заповед № РД – 08 – 85/23.09.2020 г. на директора 

на РИОСВ – Смолян на обект „Цех за производство на високотехнологични компоненти за 

автомобили“, с оператор „Хроновски БГ“ ЕООД, гр.Смолян 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 

1. Компонент „Въздух”; 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества и смеси”. 

 

ІІ.Цели на проверката 

Текущ контрол за: 

1. Изпълнение изискванията на Законa за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите 

нормативни актове; 

2. Изпълнение изискванията на Законa за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове;  

3. Изпълнение изискванията на Законa за защита от вредното въздействие на химични вещества 

и смеси и подзаконовите нормативни актове. 

 

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

Обект на проверката са: 

1. Хладилни и климатични инсталации, инсталация за флексопечат, използване на летливи 

органични съединения; 

2. Складове за съхранение на производствени и опасни отпадъци. Водене на отчетност по 

Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с 

отпадъци; 

3. 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: 

Предмет на дейност на дружеството е производство на части за кормилната и 

подкормилната уредба на автомобили - ръчки за управление на светлини, чистачки и 

круизконтрол на автомобили, запояване на електронни елементи, фрезоване на платки. 

Дейността на дружеството се осъществява в три производствени и една административна 

сграда.  

  
1. Въздух 

 На обекта има монтирани 5 бр. климатични инсталации, заредени с фреон R410 А с 

количество 2,99 кг., 2,7 кг., 9,3 кг. 9,3кг. и  18,8 кг. и 1 бр. хладилна камера, заредена с фреон 

R404 А с количество 2,3 кг. 

 Инсталациите попадат в обхвата на Регламент № 517/2014 г., за което се води отчетност 

и се извършват проверки за херметичност от сертифицирани лица за тази дейност. От 

представените досиета на системите, не се констатираха допълвания с хладилен агент на 

гореописаните инсталации. 

 На обекта има инсталация за флексопечат с 4 работни места, за която има издадено 

Удостоверение за регистрация №31/07.01.2020 г. на директора на РИОСВ-Смолян.  

  
2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

От  производствената дейност на обекта се генерират следните отпадъци: 

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

опасни вещества; 

- код 08 03 17* - отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества; 

- код 11 01 07*
 
- основи от химично почистване на повърхности; 

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

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

- код 12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаси; 

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

- код 12 01 12* - отработени восъци и смазки; 

- код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

- код 15 01 02 - пластмасови опаковки; 

- код 15 01 03 - опаковки от дървесни материали; 

- код 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества; 

- код 16 01 22 - компоненти, неупоменати другаде; 

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

опасни вещества; 

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

Образуваните отпадъци са класифицирани съгласно Наредбата за класификация на 

отпадъците, като работните листове са утвърдени от РИОСВ - Смолян. Съхраняват се разделно 

в обособено за целта помещение, като местата за съхранение са обозначени.  

Представят се договори с лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО, за предаване 

на генерираните отпадъци. Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. Дружеството 

има представен годишен отчет за 2019г. в ИАОС гр. София. 

 
3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

1. Контрол по Регламент (ЕО) №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали (REACH). 

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. По време на проверката 

бе представен списък с използваните вещества и списък на доставчиците, но формата не 
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отговаря на Приложение № 2 от Заповед № 268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и 

водите. 

Дружеството декларира, че не извършва внос на химични вещества и смеси и няма 

задължение да извърши регистрация по Регламент REACH и нотификация по Регламент 

Регламент (EО) №1272/2008 (CLP). 

Представени бяха ИЛБ на български език и в съответствие с Регламент (EО) №830/2015. 

Не е констатирана употребата на вещества, включени в Приложение XIV и Приложение 

XVII на Регламент REACН. 

2. Контрол по Регламент (ЕО) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители.   

Към момента на проверката, на обекта не се произвеждат пластмасови изделия и не се 

използват гранулати. 

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

смеси - Почистващите препарати са в аерозолни опаковки и се съхраняват в метални шкафове, 

разположени в производствените цехове. Шкафовете са заключени и достъп до тях имат само 

лицата, определени със Заповед.  

Маслата и смазките се съхраняват в специално помещение (склад) с оторизиран достъп. 

Складът отговаря на нормативните изисквания. При проверката не е констатирано разпиляване 

и течове на масла и смазки. В склада на видно място са поставени – Заповед на отговорните 

лица за съхранение на ОХВС, инструкция за съхранение, ИЛБ и Авариен план за действие при 

бедствия и аварии. 

Представена бе оценка за безопасност на съхраняването на ОХВС, съгласно утвърдения 

формат със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на ОСВ, в съответствие с Регламент 

1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.  

 
V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 
От извършената проверка на „Хроновски БГ“ ЕООД, гр.Смолян е установено, че 

дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им.  

По отношение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) е дадено предписание за отстраняване 

на установеното несъответствие. 
 

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 

е дадено следното предписание: 

 

Информацията за съхраняваните и употребяваните химични вещества и смеси да се 

приведе в съответствие с формата на Приложение №2 от Заповед № 268/11.05.2018 г. на 

министъра на околната среда и водите и същата да се представи в РИОСВ-Смолян. 

                                                                                     

 

       Срок: 30.12.2020 г. 

                                                                                    Отговорник: Марек Хроновси – управител 

 
VII. Дейности по последващ контрол 

Даденото предписание е изпълнено в срок - с писмо вх. № КПД-13-151/01.12.2020 г. на 

РИОСВ - Смолян, е представена информацията за съхраняваните и употребяваните химични 

вещества и смеси, приведени в съответствие с формата на Приложение №2 от Заповед 

№268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.  



 
 

4/4 

 


