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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка  

на „Монек юг“ АД гр. Кърджали 

 

 

На основание Заповед № 39/03.06.2019 г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 

РИОСВ Хасково за 2019 г., на 04.06.2019 г. е извършена проверка на „Монек юг“ АД, 

находяща се в гр. Кърджали. 

 

І. Цел на проверката: 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ контрол 

на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на 

околната среда. 

 

ІІ. Проверени инсталации и дейности: 

 Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(ЗЗВВХВС); 

 управление на отпадъците- отчетност; площадка за предварителното съхранение 

на отпадъци; 

 

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Предмет на дейност: производство на машини, съоръжения и резервни части за рудодобива, 

обогатяването и металургията.  

 

I. Отпадъци 

Дружеството притежава издадено от РИОСВ-Хасково разрешение по реда на чл. 67 от 

Закона за управление на отпадъците ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г.) - Решение № 14-ДО-190-00 от 

05.03.2013 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци. При проверка по 

отношение спазване изискванията за третиране на отпадъците и условията на разрешението се 

констатира: 

„МОНЕК ЮГ”АД извършва дейности по оползотворяване с код R 9 (повторна употреба 

на отработени масла), съгласно Приложение № 2 от ДР към ЗУО на собствен отпадък- 

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, в термично отделение на цех „Минно-

пробивни инструменти“ при закаляване на металите, като за целта се използват отработени 

хидравлични масла от машини и съоръжения, които се отделят при планови или аварийни 

ремонти. От началото на текущата година са използвани 0,400 т. отработени масла за 

доливане в маслената вана за закаляване.  

На Дружеството е разрешено да извършва дейности по оползотворяване с код R 5 

(възстановяване на други неорганични материали), съгласно Приложение № 2 от ДР към ЗУО 
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на собствен отпадък с код 100908 - използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от упоменатите в 100907*. Тъй като леярната не работи формовачна 

пръст не е оползотворявана.  

На „МОНЕК ЮГ” АД e разрешено да извършва дейности по оползотворяване с код R13 

(съхраняване) и код R4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения), 

съгласно Приложение № 2 от ДР към ЗУО. По време на проверката се констатира, че леярен 

цех не работи от юли 2018 год. В тази връзка дружеството не е купувало или използвало 

образувани на площадката отпадъци от черни цветни метали за собственото производство.

 На територията на площадката за съхраняване на черните и цветни метали е въведено 

24 часово видеонаблюдение. Не се извършва производство и леене на цветни метали в 

съществуващите съоръжения, а същите се използват само като добавки, съгласно рецептурите 

за производство на чугун и стомана.  

 В резултат на извършваните основни производствени дейности се образуват отпадъци 

със следните кодове: 10 09 08; 12 01 01;, 13 01 10*; 15 01 10*; 15 02 02*, 16 06 01*, 16 01 03, , 

20 01 21*; 20 01 36, които са класифицирани. Въведена е и се изпълнява система за разделно 

събиране и съхранение на генерираните отпадъци на мястото на тяхното образуване. До 

машините в цеховете са налични абсорбенти /дървесни трици, пясък или парцали/ за попиване 

на евентуални разливи. Не се допуска смесване на опасни с неопасни производствени 

отпадъци. Производствените и опасни отпадъците се съхраняват в закрито помещение с 

трайна непропусклива настилка. Местата за съхранение на отпадъците са обозначени. 

Опасните отпадъци (негодни за употреба флуоресцентни лампи, замърсени с опасни вещества 

абсорбенти и оловни акумулатори) се съхраняват, предварително поставени в подходящи 

опаковки в помещения, които се заключват. Има наличие на достатъчно количество сяра. 

Дружеството не е въвело промени в използваните суровини или в технологичните процеси, в 

резултат на които да настъпят изменения във вида на генерираните отпадъци.  

През текущата година са образувани и се съхраняват на площадкат отпадъци с код  15 01 

10* - съответно 0,001 т; 13 01 10*-0,400 т; 19 12 04 – 0,250 т. и 12 01 14* - 0,003 т.  

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012г.) дружеството е сключило договори с лица, притежаващи 

необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), на които 

предава за оползотворяване и/или обезвреждане отпадъците си. При предаване на опасните 

отпадъци се попълва съответно идентификационен документ.  При извършения оглед на 

обекта не се констатира замърсяване от разпиляване или разливи на отпадъци.  

„Монек юг” АД води отчетност по реда на Наредба № 1 от 2014 г. (ДВ бр.51/2014г.). В 

отчетната книга по Приложение № 1 от Наредба № 1 от 2014 г. се водят всички отпадъци, 

които, дружеството образува при дейността си, като за всеки отпадък е обособен раздел от 

общата книга. Води се 1 бр. отчетна книга по Приложение № 4 от Наредба № 1 от 2014г. за 

всички дейности по оползотворяване, които се извършват на площадката. Отчетните книги са 

редовни,  заверени от РИОСВ- Хасково. Спазено е изискването за минимум един запис на 

месец, а когато не са извършвани дейности с отпадъци (образуване и/или предаване за 

третиране) това също е отразено.  

Дружеството е представило в ИАОС гр. София, годишни отчети за 2018 г. за 

извършените дейности с отпадъци (образувани и оползотворени) на 21.01.2019год. 

 

ІІ. Опасни химични вещества 

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно 

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

Съгласно изискванията на REACH, фирмата е „потребител надолу по веригата“ на 

химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. В своята дейност „Монек Юг” АД 

употребява химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. Представиха се информационни 

листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на изискванията на Приложение ІІ на 

Регламент (ЕО) 1907/2006. Доставката на химикали за производствената дейност се извършва 
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от български дистрибутори. Фирмата не произвежда и не внася вещества, по смисъла на 

Регламент (ЕО) 1907/2006.  

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

смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

Фирмата разполага със складови помещения за съхранение на химикали, с ограничен 

достъп. На всички места, където се употребяват и съхраняват химикали, са поставени 

указателни табели, указващи категорията на опасност, работни инструкции и копия на 

съответните информационни листове за безопасност. 

В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни 

химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) е представена оценка на безопасността на 

съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията на Раздел ІV от 

Наредбата, във формат утвърден от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-

288/03.04.2012 г. Представени са всички документи, доказващи съответствието с 

изискванията за организация за съхранението на химикалите. Представена е Заповед на изп. 

директор за обучение на отговорното лице за съхранение на ОХВС, заедно с дневник за 

извършено обучение. 

Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите 

Дружеството употребява и съхранява препарати за почистване. В представените ИЛБ, в 

раздел 12.2 е налична информация за биоразградимостта на ПАВ. 

Глава седма, раздел І на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

Дружеството съхранява и употребяват химични вещества по Приложение 3 на ЗООС. 

Във връзка с изискванията на чл.103, ал.1 от ЗООС и чл.6, ал.1 от Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях 

(обн. ДВ бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.31/2019 г.). При проверката е представен доклад от 

извършена класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС, изготвен и документиран по образец 

съгласно Приложение № 1 от Наредбата. Дружеството не се класифицира като 

предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

1. Във връзка със Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и 

водите, за утвърждаване на указания за контролна дейност по ЗЗВВХВС, да се представи в 

РИОСВ Хасково за 2018 г. на имейл информацията изисквана по Приложение № 2 „Формат и 

съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща 

изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP.  

Срок за изпълнение: 08.07.2019 г 

Отговорник: изпълнителен директор 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Монек юг“ АД е констатирано 

съответствие с изискванията на екологичното законодателство по Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси (ЗЗВВХВС).  

 


