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Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

 Атмосферен въздух 
 Управление на отпадъци 
  ОХВ 
 ВОДИ 

 
Експерти от РИОСВ-Пловдив: 
  
 Представител на „Шнайдер Електроник България „ЕООД-с. Радиново 
  
Цели на проверката: 
       Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на 
обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите 
нормативни актове. 
 
 Проверени инсталации и дейности: 
На основание чл.148 , ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда / ДВ бр.91 / 2002  и 
посл.изм.и доп./ и утвърден от министъра на околната среда и водите план за контролната 
дейност на РИОСВ-Пловдив през 2010 г. и Заповед №  249 / 18.10.2010 г. на Директора на 
РИОСВ – Пловдив:  се извърши проверка в „Шнайдер Електроник България „ЕООД с. 
Радиново   с основна дейнаост производство на електропродукти НН. ТЪРГОВИЯ.  
 Проверени са следните дейности и  инсталации:   

1. Складова база за съхранение на суровини и материали. 
2. Цех за производство, подготовка, печат 
3. Склад за опасни отпадъци 
4. Котелно помищение и парова централа 
5.  Пречиствателна станция 

 
 Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
     1. „Химични вещества” 

 В Цех за производство, подготовка, печат на електроуреди НН се използват мастила и 
разтворители.  
 Представен е инвентаризационен списък на химичните вещества и смеси (   мастила, 
разтворители). Представени са информационни листи за безопастност (ИЛБ) на 



употребяваните от фирмата хим. в-ва и препарати, изготвени съгласно чл. 31 на 
Регламент 1907/2006/ ЕО 
В изпълнение на мерките за управление на риска посочени в ИЛБ, мастилата и 
разтворителите се съхраняват в метални шкафове с оторизиран достъп 
   
2. „ВОДИ” 
 За формираните на обекта отпадъчни води (битово-фекални  и дъждовни има 
изградена в обекта локална пречиствателна станция. Съгласно Разрешително № 
33710034/10.08.2008г. за ползване на воден обект, пречистените отпадъчни се заустват 
в общински отводнителен канал-ІІ-ра категория на водоприемник. 
Дружеството изпълнява всички условия заложени в Разрешителното за заустване. 
Количествата заустени отпадъчни води се изчисляват на база използвани водни 
количества. Няма монтираано водомерно устройство.  
 
3.Компонент „ Въздух” 
А. В обекта се експлоатират 7 бр. климатични инсталации. За всички кл. Инсталации 
има изготвени досиета за техн. състояние съгл. изискванията на Регламент 842 /ЕС/ 
2006 за някои флуорирани парникови газове и Наредбата за управление и контрол по 
прилагането на регламент 842/ЕС/2006. 
Редовно се извършват проверки за херметичност, съгласно сроковете положени в 
Регламента от лице притежаващо документ за правоспособност І-ва категория издаден 
от ББК „Машиностроене” гр. София. 
Б. Обекта попада в обхвата на   НАРЕДБА № 7 от 21 октомври 2003 г. ЗА НОРМИ ЗА 
ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, 
ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА 
РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (Обн. ДВ. бр.96 от 31 Октомври 
2003г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г) 
  В цех „Производство, подготовка и печат” се употребяват мастила и разтворители 
(органични) 
Количеството на вложените разтворители  през 2009г. Е под ПСКР, видно от справка 
представена в РИОСВ-Пловдив. 
В.  За производствените нужди на обекта има изградена парова централа с 2 бр. котли 
всек по 0.4 МВ. 
Има извършени измервания на вредностите от котлите, отчетени в протокол №2 от 
01.02.2010г.  нивата на всички замърсители са под НДЕ. 

      
По сектор „Управление на отпадъците” 
От дейността на дружеството на упоменатата по-горе производствена площадка се 
формират производствени и опасни отпадъци, цитирани в настоящото Разрешение  № 
09-ДО-341-01/17.03.2010г. и утвърдена от Директор РИОСВ-Пловдив фирмена 
програма за управление на отпадъците. 
Към момента на проверката се констатира, че дружеството е създало необходимите 
условия за съхранение на формираните от дейността отпадъци и води отчетност, 
съгласно разпоредбите на ЗУО. Представени са договори с лица на които дружеството 
предава своите отпадъци. 
Дружеството пуска на пазара на територията на Р. България, продукти след употреба 
на които се образуват масово разпространени отпадъци в дървени, пластмасови, 
хартиени  и картонени опаковки. 
В производствената си дейност, дружеството използва транспортни опаковки (стреч 
фолио) и опаковки за многократна употреба (пластмасови каси и дървени палети) 
Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 11 ал. 1 и 2 от ЗУО, чрез организация 
по оползотворяване на отпадъците  от опаковки,   
За опаковките от пластмаса и дърво не заплаща продуктова такса. Към ПУДООС.   



Към момента на проверката се установи, че дружеството не води отчетност за 
отпадъците  по реда на наредба за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци, а именно: 
- вътрешно фирмена спесификация, съгласно прилож. № 12   
- месечна справка – декларация съгласно приложение № 13 от същата Наредба. 

 
Предписания, срокове за изпълнение, отговорници 

1. Да се съставят и представят в РИОСВ Пловдив следните документи: 

- вътрешно фирмена спесификация, съгласно прилож. № 12 от Наредбата (ДВ, бр. 
53/2008г) за периода от 2009 и 2010г. 

- месечна справка – декларация съгласно приложение № 13 от същата Наредба(ДВ, 
бр. 53/2008г) за периода от 01.01.2009 до 30.09. 2010г. 

 

          Срок: 04.12.2010 г. 
          Отг.Управител 
 Съответствие, последващ контрол 
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното 
отстраняване.  
  

   
 
 
    ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Пловдив:................................. 
                                                                           /инж. В. Атанасова/ 
20.11.2010г.    
 


