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                                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министерство на околната среда и водите    

Регионална инспекция по околната среда и водите 
 Пловдив    

 
 

ДОКЛАД 
ЗА  

ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА „БАМЕКС” АД-гр.Карлово 
 
         На основание заповед №РД-113/17.06.2010 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, 
на 05.07.2010 г. беше извършена проверка на „БАМЕКС” АД - гр.Карлово. Комплексната 
проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент Отпадъци, Атмосферен въздух, 
Химични вещества и Физични фактори /  е съгласно  утвърден от Министъра на околната 
среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2010 г.”  
 
I. Цел 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. 
 
II. Проверени инсталации /цехове производства/ и дейности: 

1. Леарен цех с участъци:  
- трошене 
- земеподготовка 
- сърцарно 
- формовка и леене 
- чистачно 
 
2. Механичен цех 

 
3. Цех дървообработване с участъци: 
- моделно 
- бояджийно  

 
III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1. Фактор „Отпадъци”- 
При проверката на място се констатира: 
 Дружеството извършва оползотворяване на отпадъци от черни и цветни метали, като 

също така осъществява и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали-ОЧЦМ. 
От основната дейност на предприятието се формират производствени и опасни отпадъци 
упоменати в настоящето разрешение за дейности с отпадъци с № 09 – ДО – 037 – 03 от 
20.11.2008 на „БАМЕКС” АД, издадено от РИОСВ-Пловдив. 

„БАМЕКС” АД притежава Лицензия №449 от 20.10.2006г. със срок безсрочен, 
издадена от МИ /Министерство на икономиката/ за търговия с отпадъци от черни и 
цветни метали. 

На площадката на обекта се спазват нормативните изисквания за разделно събиране 
и временно съхранение на отпадъците от дейността. При проверката бяха представени 



 
 

4000, гр. Пловдив,  бул. “Марица” №122, тел.,факс 032/628-994 в.101, Зелен телефон, факс: 032/ 643-245, 
 e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg;  www.riosv-pd.hit.bg 

 
 

отчетни книги по Наредба№9/2004г., като същите са надлежно водени по образец. 
Отчетните книги са заверени с подпис и печат на директора на РИОСВ-Пловдив.  
 

2. Компонент “ Въздух”-  
 
     Източници на емисии в атмосферния въздух на територията на „БАМЕКС” АД, 
гр.Карлово са: 

- аспирация към шмиргелови апарати в участък чистачно 
- аспирация към дробометна машина в участък чистачно 
- аспирация към 2бр. индукционни пещи в цех леярен 
Дружеството притежава утвърден от страна на РИОСВ-Пловдив ,,План за собствен 

мониторинг’’ съгласно който са проведени собствени периодични измервания на 
вредностите по смисъла на глава V от Наредба №6/ДВ – 31/1999г. Резултатите от 
проведените измервания са представени пред РИОСВ-Пловдив с доклад по чл.39 от 
Наредба №6/ДВ – 31/1999г. Не са установени превишения НДЕ на вредни вещества в 
атмосферния въздух. При извършения оглед на площадката се констатира, че 
изпускащите устройства са обурудвани с пробовземни точки които не отговарят на 
изискванията на чл.12, ал.2 от Наредба №6/ДВ – 31/1999г.     
 

3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”- 
Съгласно изискванията на чл.24, т.3 от ЗЗВВХВП/ДВ-10/2000г. и чл.36 от Регламент 

(ЕО) 1907/2006г. в обекта е налице изискваната по чл.36 информация за съответствието 
с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006г. (REACH) на Европейския парламент и на 
съвета от 18.12.2006г. 

Представен е инвентаризационен списък на химичните вещества и препарати, 
произвеждани, употребявани и съхранявани от ,,БАМЕКС’’АД. Дружеството произвежда 
изделия от черни метали които при нормална и предвидима употреба не отделят 
вещества. 

,,БАМЕКС’’АД – гр.Карлово е извършила предварителна регистрация на 7бр. вещества 
: въглерод, хром, манган, силиций, никел, мед и желязо, съдържащи се в 
произвежданите изделия. Тонажната група в която е предварително регистрирано 
желязото по (REACH) е над 1000 тона. 

Представени са документи от доставчиците на химични вещества и препарати 
използвани в обекта, удостоверяващи извършена предварителна регистрация по (REACH) 
на веществата в тях. Представени са информационни листове за безопасност от 
доставчиците на химични вещества и препарати с информация по 16 раздела на 
български език. 

Фирмата не използва вещества от кандидат списъка за включване в приложение XIV 
на (REACH) и не употребяват вещества за които има наложена рестрикция. В изпълнение 
на мерките за управление на риска, посочени в ИЛБ, боите и разредителите се 
съхраняват в отделен склад. ,,БАМЕКС’’АД е изпратила до МОСВ информация по чл.15, 
ал.2 във връзка с чл.17, ал.1 от ЗПОЕЩ/ДВ-43/2008г. с изх.№456/28.05.2009г. и е 
изготвила собствена оценка във връзка със всяка непосредсвена заплаха за екологични 
щети. 

 
4. Фактор „Шум’’ -  
При проверката извършена съвмест6но с експерт на РЛ-Пловдив към ИАОС-София се 

извършиха контролни измервания на шума излъчван в околната среда от 
производствената площадка на обекта. 

Измерено е нивото на шума в 17 бр. измерителни точки по границата на 
производствената площадка.  
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Основни източници на шум в обекта са: 
- аспирация към индукционни пещи в цех леярен 
- водоохладителна кула 
- портален кран 
От 2008г. до момента предприятието е с намален капацитет на производството. Към 

момента на измерването обекта работи при нормално натоварване на производсвените 
мощности. Поставени са шумоограждащи съоръжения около вентилаторите на 
водоохладителната кула към цех леярен. 

Измервнията са проведени съгласно изискванията на методика, утвърдена със 
Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-199/19.03.2007г. Резултатите от 
измерването се нанасят в отделни протоколи, които се изготвят от РЛ-Пловдив към ИАОС-
София. 
 

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2000 – сертификат№NU 
02/56556/23.08.2002г. 

 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 

 Да бъде извършено преоборудване на изпускащите устройства към участък 
чистачно с пробовземни точки в съответсвие с изискванията на чл.12, ал.2 от 
Наредба №6/ДВ – 31/1999г., като за предприетите действия бъде уведомена 
РИОСВ-Пловдив. 

Срок:05.09.2010г. 
Отговорник:изпълнителен директор на ,,БАМЕКС’’АД 
 

 Да се представи в РИОСВ-Пловдив информация за предприетите мерки по 
извършване на предварителна регистрация, съгласно изискванията на Регламент 
(ЕО) 1907/2006г. – за веществото желязо. 

Срок:01.12.2010г. 
Отговорник:изпълнителен директор на ,,БАМЕКС’’АД 
 
V. Съответствие, последващ контрол 

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното 
отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща 
проверка при необходимост на място и/или по документи. При неизпълнение на даденото 
предписание, следващата проверка в обекта ще бъде през м. декември на 2010 год. 
 


