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Д О К Л А Д 
за извършена комплексна проверка 

на „Пневматика - Феникс” ЕООД, с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали 
 

 
На основание Заповед № 49/16.08.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2016г., 
на 17.08.2016г. е извършена комплексна проверка на „Пневматика - Феникс” ЕООД, с. 
Комунига, със седалище и адрес на управление: с. Комунига, общ. Черноочене, обл. 
Кърджали, представлявано от Мюмюн Яшар - Управител. 

 
I. Цел на проверката 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 

обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната 
среда. 

 
II. Проверени инсталации и дейности: 
 изпълнение на условията в разрешителното за заустване; 
 съществуващи пречиствателни съоръжения; 
 съхранение на химични смеси и информационни листове за безопасност; 
 управление на отпадъците – отчетност, условия на предварително съхранение на отпадъци, 

предаване на отпадъци за третиране; 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
Предприятието е с предмет на дейност изработка на пневматични и хидравлични 

елементи и изделия – пневматични и хидравлични цилиндри, пневматични разпределители, 
хидравлични филтри. Производството е организирано в механичен цех с отделни участъци: за 
механична обработка на детайлите (универсални стругове и фрези, пробивни машини, стругове 
с ЦПУ, обработващи центри); измиване на детайлите и монтаж. Режимът на работа на обекта е 
5 дневна работна седмица, 8 часов работен ден; трисменен за механичен цех. 
 

І. Води: 
При проверката се установи, че при производството и обработката на елементите не се 

използва вода за технологични нужди. Не се формират отпадъчни води от процеса на 
производство и обработка на пневматични и хидравлични елементи и изделия. Линията за 
поцинковане не е започнала работа. Поцинковането на детайли се извършва в „Галваника“ 
ООД, гр. Пловдив. Оксидацията се извършва в ЕТ “Бл. Евтимов“ в гр. Пловдив. Дружеството 
има сключен договор с „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за ползване на вода от водопроводната мрежа 
на с. Комунига. Използваните водни количества за месец юни 2016г. са 360 куб.м., съгласно 
фактура № 4000176486/30.06.2016г. на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за периода от 26.05.2016г. до 
27.06.2016г. В обекта работят около 60 души. Формираните от персонала битово – фекални 
отпадъчни води се събират във водоплътна изгребна яма. Дружеството има сключен договор от 
09.05.2014г. с фирма „Ватер“ ЕООД, гр. Кърджали за периодично почистване на ямата. 
Изградената пречиствателна станция за производствени води не работи. Тя се състои от утаител 
и резервоар за неутрализация. Към момента на проверката дъното на утаителя и резервоара за 
неутрализация е запълнено с дъждовна вода. Не беше констатирано изтичане на замърсени 
отпадни води след пречиствателната станция, както и от друг източник разположен на 
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територията на обекта. Дружеството има издадено актуално разрешително за заустване № 
33720011/25.06.2015г. 

 

IІ. Опасни химични вещества: 
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
(REACH). Съгласно изискванията на REACH, фирма “Пневматика – Феникс“ ЕООД се явява 
„потребител надолу по веригата“ на химични смеси. За осъществяване на производствената 
дейност дружеството използва: 

- Алкален обезмаслител Алфа 32 (за измиване на детайлите се използва 7 % разтвор), с 
дистрибутор „Голд емпаер“ЕООД; 

- Cimguard 20 – антикорозионна течност на основата на минерално масло за омасляване на 
готовите детайли, с дистрибутор „Джи ойл експерт“ ЕООД; 

- Cimstar – смазочно охлаждаща течност за студена обработка на детайлите, с дистрибутор 
„Джи ойл експерт“ ЕООД, в момента се правят пробни експерименти за подмяната й с Torma 2 
LC FF на фирма Bellini Италия и HMI Cool SOT на фирма „Нygiene medical industry co“ В. 
Търново. 

- Полиуретаново лепило “Macroplast UK 8103 B30 F1“, което се употребява за 
производството на филтри, с дистрибутор „Хенкел България“ ЕООД; 

Не се извършва съхранение на горните смеси. Същите се закупуват при нужда /за 
доливане/. 

- Масло PRISTA TM-68 и масло PRISTA MXЛ-32, с дистрибутор „PRISTA oil“ООД Русе 
/съхранява се в отделно помещение, в оригиналните, фабрични опаковки, поставени са върху 
събирателна вана в случай на разлив/.  

Дружеството е изградило линия за поцинковане на детайли, с 12 вани, запълнени с готови 
разтвори /PRESOL 1170, FINDIP 124 и LANTHANE YELLOW 334 PARTA/. Част от готовите 
разтвори се съхраняват в отделно помещение. До настоящият момент не са извършвани 
дейности по поцинковане. Помещението е на отговорно пазене.  

Фирмата не извършва директен внос на химични смеси. При проверката бяха представени 
ИЛБ на всички химикали, употребявани на площадката, които отговарят на изискванията на 
Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). 

 

IІ. Отпадъци: 
В резултат на извършваните производствени процеси, свързани с механичната и 

повърхностна обработка на метали и изработване на готови изделия, се образуват и съхраняват 
на мястото на тяхното образуване, отпадъци със следните кодове: 150202*, 150110*, 200121*, 
130208*, 120101, 120103, 191001, 191002, 150101 и 150102, за които е извършена класификация 
по реда на отменената Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.). 
Обособени са площадки на открито и в закрити помещения за съхранение на отпадъците. 
Отпадъците се съхраняват разделно без да се смесват, като за целта са осигурени подходящи 
съдове и контейнери. Няма образувани отработени машинни масла и през 2015 г, тъй като не е 
извършвана подмяната им, а при необходимост се доливат свежи такива. Със заповеди на 
управителя на дружеството са определени отделни отговорни лица за управление както на 
опасните отпадъци, така и на другите отпадъци. Дружеството е изпълнявало през 2015 г. като 
външна услуга механична обработка на пластмасови материали, в резултат на което е образуван 
нов отпадък – стружки и изрезки от пластмаса – установен по време на проверката. 
„Пневматика Феникс“ ЕООД не е извършило класификация на отпадък – стружки и изрезки от 
пластмаса по реда на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.) 
и не води отчетност за същия отпадък по реда на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците по 
кито се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри (ДВ. бр. 51/2014 г.). 

За последващо третиране отпадъците се предават на „Феникс Т“ООД, на база договор 
сключен писмен договор за покупко – продажба за всяка извършена доставка. Представени по 
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време на проверката са 10 бр. отчетни книги за всеки отпадък по Приложение № 1 от 
отменената Наредба № 2/22.01.2013г. за реда и образците, по които се представя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ, бр.10/2013г.). 
Книгите са прошнуровани, номерирани и заверени от РИОСВ – Хасково на 30.05.2014 г. и се 
водят съгласно изискванията на Наредбата. Записът на данни за количествата образувани 
отпадъци се отразява веднъж месечно, като липсата на дейност през даден календарен месец 
също се отразява. Годишните отчети за образувани отпадъци за 2015г по Приложение № 9 от 
наредбата. са представени в ИАОС в срок на 10.02.2016 г., видно от представените при 
проверката копия от изпратените отчети и документ за доставка 

 
ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 
 
1. Да се представи в РИОСВ Хасково за заверка работен лист за класификация на 

новообразувания отпадък – стружки изрезки от пластмаса, съгласно изискванията на Наредба 
№ 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.) 

Срок за изпълнение: 10.09.2016 г. 
 

2. Да се представи в РИОСВ Хасково за заверка, отчетна книга за новообразувания 
отпадък – стружки изрезки от пластмаса по приложение № 1 от Наредба № 1 от 2014 г. за реда 
и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публичните регистри (ДВ бр. 51/2014) 

Срок за изпълнение:15.09.2016 г. 
Отговорник за изпълнение на предписанията: Управителя на „Пневматика – Феникс“ЕООД. 
 

V. Съответствие, последващ контрол 
По време на проверката на обекта са констатирани несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За изпълнение на 
предписанията ще бъде извършена последваща проверка по документи. 


