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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „Симат” АД, гр. Димитровград 
 
 

На основание Заповед № 84/07.11.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 
изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2016г., 
на 08.11.2016г. е извършена комплексна проверка на „Симат” АД, гр. Димитровград, със 
седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково, кв.“Вулкан“, 
представлявано от Манол Ангелов Ангелов – Изп. Директор. 
 
 

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: 

 предварително съхраняване на отпадъци, съгласно изиксванията на Закона за 
управление на отпадъците; 

 съхранение на опасни химични вещества и смеси; 

 информационни листове за безопасност. 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
Предмет на дейност: производство на бетонни и стоманобетонни изделия, и бетонови и 

варови разтвори. 
   

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

химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).  
Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Съгласно 
изискванията на Регламент REACH, фирма “Симат” АД е „формулатор на смеси“ и 
„потребител надолу по веригата“ на химични смеси. Производствената дейност на 
дружеството включва: „Формулиране“ на бетонови смеси и производство на бетонни и 
стоманобетонни изделия. По време на проверката са представени информационни листове 
за безопасност на съхраняваните и употребявани смеси, които отговарят на изискванията 
на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006.  

Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 
вещества и смеси (ОХВС) (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). Във връзка с изискванията на 
Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ бр. 43/2011), дружеството 
представи актуална оценка на безопасността на съхранението на ОХВС по чл. 9 от 
Наредбата. Представени са всички документи, доказващи съответствието с изискванията за 
организация за съхранението на химикалите, включително Заявка за обучаване на 
персонала за 2015 г. и Годишен план за обучение за 2016 г., утвърден от Изп.Директор. 
 

2. Отпадъци:  



От дейността на Дружеството се образуват следните отпадъци: счупени бетонови 
керемиди, отпадъчен бетон и утайки от бетон с код 10 13 14, флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21* по Приложение №1 от Наредба № 2 за 
класификация на отпадъците (ДВ бр. 66/2014г.). За отпадъците с код 10 13 14, „Симат“ АД 
има утвърдени (на 07.06.2012г.), от РИОСВ-Хасково работни листове за класификация на 
отпадъците по отм. Наредба, а за отпадък с код 20 01 21* не е извършена класификация. 
Води се отчетна книга по Приложение № 1 към отм. Наредба, заверена на 29.05.2013г. от 
РИОСВ-Хасково, за образувани отпадъци с код 10 13 14. Отчетността се води редовно, като 
липсата на дейност също се отразява в книгата. Не се води отчетност за отпадък с код 20 
01 21*. Отпадъците се съхраняват разделно на обособени за целта места. 
 

ІV.  Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
 

По време на проверката на обекта са констатирани несъответствия с изискванията на 
екологичното законодателство и са дадени предписания. 
  

V.  Съответствие, последващ контрол 
По време на проверката на обекта са констатирани несъответствия с изискванията на 
екологичното законодателство и се налага осъществяване на последващ контрол.  
 
 
 
 
 
 


