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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 пътна сигнализация, находящ се в гр. Смолян, „Панорамен път“, 

община Смолян, област Смолян, експлоатиран от „Микони“ ООД, гр. Смолян 

 

         На 18.02.2022 г. с Констативен протокол № АВ-009/18.02.2022 г., на основание 

Заповед № РД–08–10/14.02.2022 г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши 

комплексна проверка на „МИКОНИ“ ООД, гр. Смолян. 

 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Въздух“; 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”/Продуктови такси/; 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“; 

 

ІІ. Цели на проверката: 

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

изискванията на: 

1. Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му.  

2. Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 

3. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Регламент 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); 

 

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

 Обект на проверката са аспирационни инсталации, проверки за херметичност и 

досиета на хладилни и климатични инсталации, с над 3кг фреон и/или с над 5 т. СО2 eq; 

отпадъци, образувани на площадката, водене на отчетност и начини за съхранение; склад за 

съхранение на химикали, информация по веригата на доставки; състояние на локалното 

пречиствателно съоръжение за отпадъчни води към обекта и др.  
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

 Производството на дружеството е свързано с изработка на пътни знаци и табели за 

сигнализация на движението по пътищата, туристическа сигнализация на движението по 

пътищата, знаци и табели по ПАБ и ОТ, предпазни съоръжения, парапети и огради, метални 

конструкции и системи за укрепване и др. 

 Фирмата предлага услуги в сферата на високотехнологичната обработка на метални 

листове ламарина и нестандартни детайли. 

1. Компонент „Въздух”: 

 За отопление на обекта има монтирани 6 бр стационарни климатични машини, 

заредени с хладилен агент. От тях четири инсталации са заредени с фреон R 410А с 

количество 3,700 кг. всяка и две са заредени с фреон R 410А с количество 2,900 кг. всяка.  

Представени са „Досиета на системите“, от които е видно, че се извършват редовно проверки 

за херметичност и не са установени течове на хладилен агент. Досиетата на системите се 

водят съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от 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. 

 Дружеството извършва дейност по печат върху фолиа с UV-принтер на „3М“, за който 

има изградена аспирационна инсталация, която отвежда топлина от печата върху фолио, 

която не попада в обхвата на дейности от приложения 1 и 2 от Наредба №7/2003 г. за 

консумация на летливи органични съединения в определени инсталации.    

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

 От дейността на площадката се генерират отпадъци, класифицирани съгласно 

Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, както следва: 

 - код 08 03 12    - отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества. Поради 

промяна в технологията на печатане е преустановено образуването на отпадъка. Не се 

установяват налични такива при проверката. 

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

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

 - код 12 01 07      - машинни масла на минерална основа, не съдържащи халогенни 

елементи; 

  - код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

 - код 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

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

опасни вещества.  

 Образуваните отпадъци се съхраняват разделно по видове, на обособени и обозначени 

места на площадката, съгласно нормативните изисквания. При проверката се представят 

договори за предаване на генерираните отпадъци на лица, притежаващи документ по чл. 35 

от ЗУО. Води се отчетност в НИСО. Дружеството има представен годишен отчет за 2020 г. в 

ИАОС.  

 „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

 „Микони“ ООД 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 задълженията си дружеството 

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

проверката е установено, че дружеството води отчетност съгласно Наредбата за определяне 

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

заплащат на организацията за всяко шестмесечие, като последното плащане е за пуснатите на 

пазара опаковки за второто полугодие на 2021 г. 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”  

1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006  относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 
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 Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. Представен бе 

инвентаризационен списък на използваните химикали – мастила, етилов алкохол, 

технически газове /азот, кислород, аргон/. Химикалите се закупуват от български фирми. 

Представени бяха  ИЛБ на български език и в съответствие с Приложение II на Регламента. 

 Дружеството не поддържа информация за използваните химикали, съгласно формат – 

Приложение №2, утвърден със Заповед №268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и 

водите.  

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

вещества и смеси. 

    Използваните мастила се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи 

под и стени, без връзка с канализацията, в оригиналните опаковки на производителя. 

   Техническите газове се съхраняват в специално обособен участък на площадката в 

съдове под налягане. 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 От извършената проверка на Цех за производство на пътна сигнализация, находящ се 

в гр. Смолян, експлоатиран от „Микони“ ООД е установено, че дейността му 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 /ЗЗВВХВС/ е дадено предписание за отстраняване на установеното 

несъответствие.  

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 

 1. Да се представи в РИОСВ-Смолян информация по Приложение №2 към Заповед 

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

информацията на задължените лица и удостоверяваща изпълнение на изискванията на чл. 36 

от Регламент REACH и чл.49 от Регламент CLP. 

 

                                                       Срок:25.03.2022 г. 

                                                       Отговорник – Никола Шамаранов 

 –        управител на „Микони“ ООД              

 

       

VII. Дейности по последващ контрол: 

 

 Даденото предписание по т. 1 е изпълнено в указания срок - с писмо вх. № КПД-13-

30/15.03.2022 г. в РИОСВ – Смолян, е представено съдържание на информацията на 

задължените лица и удостоверяваща изпълнение на изискванията на чл. 36 от Регламент 

REACH и чл.49 от Регламент CLP. 


