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От комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
 

 
Обект: „Макском”ЕООД , град Пловдив 
 
Дата на извършване на проверката: 08.07.2010 г. 
 
Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

 Атмосферен въздух 
 Води 
 Управление на отпадъци 
 Опасни химични вещества 
  

Експерти от РИОСВ-Пловдив: 
Дора Янкова –младши експерт „Опасни химични вещества”-координатор на проверката 
Даниела Грънчарова  - главен експерт „Контрол горивни инсталации” 
Иван Петров    -главен експерт „Разрешителни и регистрационни режими за дейности по 
управление на отпадъците” 
Величка Хаджитодорова - главен експерт”Контрол по разрешения за заустване на 
отпадъчни води. 
 
Представител на „Макском”ЕООД-гр.Пловдив 
Нина Дермендижийска-еколог  
 
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.3 от Закона за опазване на околната среда Заповед № 101 /  
01.06.2010 г.  на директора на РИОСВ – Пловдив се извърши проверка в «Макском»ЕООД 
гр.Пловдив с основна дейнаост производство на велосипеди. 
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008  
 Проверени са следните дейности и  инсталации: 

1. Производствен цех 
2. Бояджийски участък 
3. Пречиствателно съоръжение за отпадни води от бояджийски участък  



4. Склад за съхранение на бои 
5. Контейнер за съхранение на разредители 
6. Междинен склад за временно съхранение на бои 
7. Котелни централи  
8. Площадка за временно съхранение на  опасни отпадъци 
 

 Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
1. Компонент „ Въздух” 
 

      Дружеството притежава утвърден от РИОСВ –Пловдив с изх. № 246 / 26.11.2009 г. 
План за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух. Съгласно заложеното в плана са проведени собствени периодични измервания на 
вредностите по смисъла на глава 5 от Наредба 6 /ДВ бр.31 /99/ през месец декември 2009 
Измерванията са проведени от РЛ - Пловдив към ИАОС -София и са оформени в 
протоколи Пред РИОСВ-Пловдив не е представен доклад с резултатите от проведените 
измервания, съгласно изискванията на чл.39 от Наредба 6. 
 
     2.Компонент «Води»  
 
      Водоснабдяването с вода за битови и  производствени нужди се осъществява от 
водопровода на град Пловдив. От дейноститет на фирмата се формират основно битови и 
производствени отпадъчни води, като последните са от бояджийски участък.За 
пречиставнето на тези води е монтирано пречиствателно съоръжение модулен тип, 
работещо на прекъснат цикъл. Предвидено е пречистените отпадни води да се ползват 
оборотно.Фирмата има сключен договор с «ВИК « ЕООД –Пловдив с № 20185 / 
26.01.2010  
 
     3.Компонент «Отпадъци» 
 
От дейността на обекта се формират производствени и  опасни отпадъци. Дружеството 
извършва временно съхранение на място на образуване на отпадъците , упоменати в 
разрешение № 09-ДО-658-00 / 31.01.2008 г. издадено то РИОСВ-Пловдив. 
„Макском”ЕООД спазва условията за разделно събиране и временно съхранение на 
отпадъците ,формирани от дейността на обекта , като надлежно води отчетни книги 
,съгласно изискванията на Наредба 9 / 2004 г за предаването на лицензирани фирми. 
Дружеството има сключен договор за предаване на отпадъците на от дейността. 
 
4.Компонент „Химични вещества” 
 
Представен инвентаризационен списък на химичните вещества и препарати, 
произвеждани ,употребявани , съхранявани и  внасяни  от  фирмата. 
” Макском „ЕООД е извършила  предварителни  регистрации  на 28 вещества ,съгласно 
изискванията на Регламент 1907 / 2006 г., съдържащи се в боите , разредителите 
,обезмаслителите ,охладители ,алуминиеви джанти и велосипедни гуми,  
Представени информационни листове за безопасност на внасяните  от фирмата бои, 
разредители и обезмаслители ,които не са  изготвени съгласно чл.31 ,параграфи 5 и 6  от 
Регламент 1907 / 2006 г. 
Фирмата използва вещества от кандидат - списъка за включване в Приложение ХІV на 
REACH ,съдържащи се във велосипедните гуми. 
В изпълнение на мерките за управление на риска,посочени в информационни листове за 
безопасност боите се съхраняват в отделен склад ,в който се поддържа необходимата 



постоянна температура, а боите необходими по време на боядисването се съхраняват в 
междинен склад .Разредителите се съхраняват в метален контейнер ,  разположен извън 
производствения цех. 
«Макском «ЕООД е изпратила до МОСВ информация съгласно изискванията на чл.17 
ал.1от ЗПОЕЩ / ДВ бр.43 / 2008 г./ ,изх.№  225 / 29.05.2010 г.но не  е изготвила собствена 
оценка, във връзка с всяка непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени 
екологични щети. 
 
Предписания, срокове за изпълнение, отговорници 

 

 Да се представи пред РИОСВ-Пловдив доклад с резултати от проведените през 
месец декември 2009 г.собствени периодични измервания на вредностите , 
съгласно чл.39 ал.2 от Наредба 6 / 99 г.                                                                                                

          Срок:30.07.2010 г. 
          Отг.Управител 

 Да се представи в РИОСВ –Пловдив информация за предприетите мерки по 
извършване на същинска регистрация ,съгласно изискванията на Регламент 1907 / 
2006 г.на употребяваните от фирмата кандидат –вещества за включване в  
Приложение ХIV        .                                                      

          Срок:01.12.2010 г. 
          Отг.Управител 
 Да се актуализират информационните листове за безопасност за внасяните от 

„Макском”ЕООД бои и разредители ,съгласно изискванията на чл.31 параграф 5 и 
6 на Регламент 1907 / 2006 г.       
  .                                                                                                                                         

          Срок:01.12.2010 г. 
          Отг.Управител 
 Да се изготви собствена оценка от фирма „Макском”ЕООД във връзка с всяка 

непосредствена заплаха за екологични щети  и за причинени екологични щети 
,съгласно изискванията на чл.18 от ЗПОЕЩ/ ДВ.бр.43 / 2008 г. /.  
      .                                                                                          

          Срок:30.07.2010 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. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка 
при необходимост на място и/или по документи. При неизпълнение на дадените 
предписания, следващата проверка в обекта ще бъде през м. декември 2010 год.. 

 
 
 


