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ОТНОСНО:  Извършена на 28.06.2010 г. проверка  на  обект „Предприятие за изработка на 
метални детайли за машиностроенето и нанасяне на метални и полимерни покрития върху 
тях” гр. Пловдив на „МОНИ МГ”  ООД гр. Пловдив 
 
 
На основание Заповед РД - 102 / 02.06.2010 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка 
с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2010 
год. на 28.06.2010 год.  е извършена комплексна проверка на обект „Предприятие за 
изработка на метални детайли за машиностроенето и нанасяне на метални и полимерни 
покрития върху тях” гр. Пловдив.  
Собственик на обекта е „МОНИ МГ”  ООД гр. Пловдив  ул. „Шумен” № 2. 

Проверката е извършена от екип в състав: 

1. инж.Величка Иванова Хаджитодорова – гл. експерт „Контрол по разрешения за заустване 
на отпадъчни води” – координатор на цялостната дейност  по извършване на комплексна 
проверка на „Мони МГ”  ЕООД гр. Пловдив ул „Шумен „ № 2   
2.  Даниела Йорданова Грънчарова – гл. експерт „Контрол горивни инсталации”  
3. Иван Валентинов Петров  -  гл.експерт „Разрешителни и регистрационни режими за 
дейности по управление на отпадъци” 
4. Дора Лалова Янкова – мл. експерт  „Опасни химични вещества и управление на риска”  
5. Назиле Рефикова  Скендер – мл. експерт „Контрол шум” 
 
1.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. 
 „МОНИ МГ” ООД произвежда детайли за промишлена и  битова  електроника и 
електротехника; обков за врати и мебелни аксесоари; аксесоари за строителството и 
машиностроенето.  
Внедрена е система за управление на качеството ISO 9001:2000. 
 
 2.Проверени инсталации и дейности: 

Цех за инструментална екипировка – производство на щанци, шприцформи,  пресформи и 
други нестандартни обородувания 

Механичен цех -  оборудван с преси - хидравлични, ексцентрикови и автоматични.; 
автоматизирани резбонарезни устройства; точковозававръчни апарати; абкант; гилотина и 
други 

Леярен цех – извършва се  производство на  детайли от ЦАМ чрез метода на леене под 
налягане с гореща камера. 

Цех Галваничен - изработване на защитни покрития на детайли - поцинковане, никелиране, 
хромиране, посребряване, помедняване, месинговане, позлатяване и др. с цел осигуряване 
защита на тяхната повърхност от външни въздействия и създаване на естетичен външен вид.  

Цех Прахово боядисване -  след обезмасляване и фосфатиране се извършва праховото 
боядисване на детайли  



Склад за химикали, склад за цианиди, навес за временно съхранение на киселини и основи, 
склад за съхранение на прахови бои, пречиствателна станция за химически замърсени 
отпадъчни води и площадка за съхранение на отпадъци. 

 3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
 
 3.1.По компонент въздух – източници на вредни вещества в атмосферния въздух по 
смисъла на Закона за чистотата на атмсферния въздух  на територията на обекта са: 

 В цех леярен - 3бр. леярни машини. Вредните вещества се отвеждат в атм. въздух 
посредством общо изпускащо устройство;  

 В цех за прахово боядисване – 2 бр. пещи за изпичане на боя и две изпускащи 
устройства.  

 В цех галваничен -3  линии за повърхностни покрития. Изградена аспирационна 
система на барабанна линия цинк и стативна линия цинк за отвеждане в атм. въздух 
на формираните вредни вещества.   Извършва се монтиране на линия стативна ЦАМ 
с два броя пречиствателни съоръжения  тип скрубер. 

     В РИОСВ не е представена информация за планиране на измерванията на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията на чл.11 и 12 от Наредба 
№6/1999 г. /ДВ бр. 31 от 1999 год./. От страна на оператора не са провеждани собствени 
периодични измервания на вредности по смисъла на Глава V от Наредба №6/1999 г. за 
период по-голям от две последователни календарни години. Не са представени доклади от 
собствени периодични измервания на вредностите съгласно изискванията на чл.39 от 
Наредба №6/1999 г. Височината на всички изпускащи устройства на територията на 
площадката  не е съобразена с изискванията на Наредба №1 2005 год. 
 
3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – съответствие със Закона за водите – От дейността 
на обекта се формират битово фекални и производтвени отпадъчни води. Отпадъчните води 
са включени в ГК на база сключен договор с „В и К” ЕООД на основание чл. 4 от Наредба 
№7/2000 г. към Закона за водите Изградена е и се експлоатира пречиствателна станция за 
пречистване на производствените води , които  са химически замърсени. При проверката е 
представен протокол от изпитване от м. март 2010 год. на проба от производствените води. 
Пробонабирането и анализа са извършени от акредитирана лаборатория.  
 
3.3.Фактор отпадъци – за извършване на дейности с отпадъци "Мони МГ” ООД  притежава 
Разрешително за дейности с отпадъци № 09-ДО-655-02/  30.04.2009 г.издадено от РИОСВ- 
Пловдив. Дружеството притежава лицензия №936/09.02.2009 г. за търговска дейност с 
ОЧЦМ. "Мони МГ” ООД  има сключени договори за предаване на отпадъците от обекта. 
Надлежно води отчетните книги по Наредба № 9/2004 год. 
 

3.4. Фактор шум – проведени са контролни измервания на шума излъчван в околната 
среда през м. ноември 2009 год. не са констатирани отклонения от нормите. 
 
3.5. Фактор химични вещества – представен е инвентаризационен списък на 
употребяваните и съхранявани химични вещества и препарати за 2008 год. в обекта. 
Препаратите за приготвяне на електролите се съхраняват в отделен склад в оригинални 
опаковки. Употребяваните в цех галваничен цианиди се съхраняват в изолирано 
помещение с дотъп от оторизирано лице. Води се отчетност на употребените количества. 
Времено се съхраняват под навес пластмасови бидони от 1 тон със солна киселина и 
натриева основа. Не са представени писма от доставчиците на химични вещесва и 
препарати използвани и съхранявани  с документално потвърждение за извършена 
предварителна регистрация съгласно изискванията на Регламент 1907/2006 год. 
Представени са ИЛБ с информация по 16 раздела на български език.  



 
 
Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следва: 

- Да се представи в РИОСВ- Пловдив  информация за планиране на измерванията на 
вредни вещества в атмосферата съгласно чл.11 и 12 от Наредба №6/ 1999 год /ДВ 
бр.31 от 1999 год./ в срок до 25.07.2010 год. 

- Да се представи  доклад с резултати от проведени собствени периодични измервания 
на вредности съгласно чл.39 от същата наредба, а срока за изпълнение е 1 месец след 
провеждане на измерванията. 

- В изпълнение на мерките за управление на риска, посочени в информационните 
листове за безопасност да се преместят натриевата основа и сярната киселина в 
хладен, сух и проветрив склад с устойчиви на киселини и основи под и добро 
оттичане. Срок за изпълнение 25.07.2010 год. 

- В срок до 25.07.2010 год. в РИОСВ- Пловидв да се представи списък с доставчиците 
на химикали и препарати употреббявани от „Мони МГ” ООД на площадката. 

- В срок до 25.07.2010 год. да се изиска от всички доставчици на химични вещества и 
препарати документално потвърждение за извършена предварителна регистрация по 
Регламент 1907/2006год. и  актуализирани ИЛБ изготвени съгласно изискванията на 
регламента.  

Отговорник по изпълнение на направените предписания е управителя на „Мони МГ” ООД  
 
Съответствие, последващ контрол 
За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време 
на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и 
отговорник. Следваща проверка на обекта  с цел контрол изпълнение на направените 
предписания ще се извърши  след изтичане на определения срок от експертите, участвали в 
комплексната проверка на 28.06.2010 г  

 
Директор на РИОСВ- Пловдив                                                                 

                                                      инж. Валя Атанасова 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 


