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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 проектиране и производство на технически пластмасови изделия и 

шприцформи“, стопанисвано от „Арексим инженеринг“ ЕАД, гр.Смолян 

 

 

На 25.03.2021  г. (Констативен протокол №ВВ-003/25.03.2021 г.), на основание Заповед 

№ РД – 08 – 32/12.02.2020 г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши комплексна 

проверка на „Арексим инженеринг“ ЕАД. 

 

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 

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

на: 

1.Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/; 

2.Закон за управление на отпадъците /ЗУО/. Изпълнение на условията в издадените 

Регистрационни документи за третиране №11-РД-259-03/25.07.2016 г. и за събиране и 

транспортиране на отпадъци -  №11-РД-258-03/25.03.2019 г. 

3.Закон 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. 

 

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

Обект на проверката са: 

1. Хладилни и климатични инсталации; 

2.Съоръжение за третиране на пластмасови отпадъци. Складове за съхраняване на 

производствени и опасни отпадъци. Водене на отчетност по Наредба №1 за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите с отпадъци. Продуктови такси. 

3.Складове за сьхранение на химикали. Информация по веригата на доставки. 

 

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 
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законодателство: 

Предмет на дейност на  „Арексим инженеринг“ ЕАД - Смолян е производство на 

технически пластмасови изделия и шприцформи. Произвеждат се детайли за 

електротехническата промишленост и автомобилостроенето.  

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001/2015 и  ISO 14001/2015 

 

1. Компонент „Въздух“ 

 1.1.Контрол по Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕС) № 517/2014. 

 Съгласно представен годишен отчет за използвани ФПГ и ОРВ през 2020 г., на обекта 

има монтирани 36 бр. хладилни и климатични инсталации.  

За производствени нужди на дружеството е монтирана водоохладителна инсталация за 

студена вода, заредена с хладилен агент R 513A с количество 2х78 кг., който е извън обхвата на 

Регламент  (ЕС) № 517/2014. Тази инсталация изключва работата на 18 бр. водоохладители, 

които не са демонтирани и на същите се извършват проверки за херметичност.  

 За поддържане на работната среда в производствените помещения и административната 

сграда са монтирани 17 бр. климатични инсталации. 

За всички инсталации се водят „Досиета на системите“ от извършени проверки за 

херметичност от лицензирани фирми. Не са установени течове на хладилен агент, както и  

допълвания на такъв. 

1.2.Контрол по Наредба №7/2003 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. 

На площадката има изградена инсталация за печатане на пластмасови детайли, попадаща 

в Приложение №1 на Наредбата,  за което има издадено удостоверение за регистрация, съгласно 

чл. 30л. от ЗЧАВ.  

В РИОСВ-Смолян е представена справка-декларация за концумацията и количеството 

вложени органични разтворители за 2020г. 

 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 През 2020 г., от дейността на дружеството са генерирани следните отпадъци: 

- код 01 04 10 - прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07; 

- код 07 06 99 - отпадъци, неупоменати другаде; 

- код 08 01 21* - отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове; 

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

- код 12 01 03 - 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 13 01 10*  - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 

- код 15 01 01 - харниени и картонени опаковки; 

- код 15 01 02 - пластмасови опаковки;   

- код 15 01 05 - композитни (многослойни) опаковки; 

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

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

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

вещества; 

- код 19 09 05 - наситени или отработени йоннообменни смоли; 

По време на проверката се констатира, че не се образуват отпадъци с кодове: 19 12 04, 20 

01 21* , 16 06 01*,  16 02 14, 15 02 03 и 15 01 03, за които има извършена класификация. 

Част от пластмасовите отпадъци се разделят по видове на мястото на образуването им, 

като друга част се сепарират ръчно.  
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Всички образувани отпадъци се съхраняват разделно, на отредените за това места, 

обозначени с табели с код и наименование.  

 Генерираните опасни отпадъци се съхраняват в обособено закрито помещение с 

оторизиран достъп,съгласно нормативните изисквания, като местата за съхранение са 

обозначени.  

Води се отчетност, 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. Отпадъците се предават за последващо третиране, съгласно сключени 

договори, на фирми притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО, като за опасните отпадъци се 

издават Идентификационни документи.   

Дружеството има издадени от РИОСВ-Смолян - Регистрационен документ №11-РД-259- 

03/25.07.2016 г. за третиране на отпадъци и Регистрационен документ - №11-РД-258- 

03/25.03.2019 г. за транспортиране на отпадъци. Условията, заложени в Регистрационните 

документи се изпълняват.  

Третирането на отпадъци се извършва на две площадки, както следва:  

Площадка №1, находяща се в гр. Смолян, Индустриална зона – Север - На 

площадката се извършват дейности по третиране с код R3, R12 и R 13 - механично 

раздробяване на пластмасови отпадъци. Една част от смления гранулат от собственото 

производство се връща отново в производството, а другата част се продава.  

Площадка №2, находяща се в гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ №4 -  На площадката се 

извършват дейности по предварително третиране (сортиране) и рециклиране (код R3) на 

отпадъци с код 12 01 05 – собствени и приети от други юридически лица, на база сключен 

договор. Третирането се извършва в инсталация за смилане, разтапяне, екструдиране, 

охлаждане и гранулиране на пластмаси. Площадката е оградена, като местата за съхранение на 

отпадъците са обозначени. Образуваните гранули се съхраняват в биг-бегове, които се 

използват повторно.  

 „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

„Арексим инженеринг“ ЕАД  пуска на пазара 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. За изпълнение на своите задължения 

дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

При проверката се установи, че дружеството води отчетност по Наредбата за определяне на 

реда и размера за заплащане на продуктова такса. Лицензионните възнаграждения се заплащат 

на организацията за всяко календарно тримесечие, като последното плащане е за пуснатите на 

пазара опаковки през  периода 01.10-31.12.2020 г. 

 

3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

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

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата, производител на 

изделия.  По време на проверката бе представен списък с използваните химикали и списък на 

доставчиците, съгласно утвърден формат. Дружеството декларира, че не извършва внос на 

химични вещества и смеси от страни извън ЕС. Не се констатира употребата на вещества, 

включени в Приложение XIV и Приложение XVII на Регламент REACН. 

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

3.2. Контрол по Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични 

замърсители – Дружеството не употребява вещества от Приложение I и III и II  на Регламента. 

Представени бяха декларации от доставчиците на суровини, че същите не съдържат УОЗ. 

  3.3  Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси - Химикалите  се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи 
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под и стени, без връзка с канализацията, в оригиналните опаковки на производителя. Спазват се 

изискванията за съвместно съхранение. В цеховете са разположени метални шкафове, в които 

се съхраняват аерозолни опаковки, бои, разредители. Складовете са с ограничен достъп. 

Налични са инструкции за безопасно съхранение на химикалите. 

Дружеството представи заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на 

химикалите и  програми за обучението им. Налична е  актуална оценка за безопасност на 

съхранението, съгласно чл. 9 от Наредбата. 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на „Арексим инженеринг“ ЕАД се установи, че дейността на 

обекта съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, 

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. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 

По време на проверката не бяха констатирани несъответствия и не бяха дадени 

предписания. 

 

VII. Дейности по последващ контрол 

Няма 

 

 

 


