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От комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
 
Обект: „Ален Мак”АД, град Пловдив 
 
Дата на извършване на проверката: 04.10.2010 г. 
 
Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

 Атмосферен въздух 
 Води 
 Управление на отпадъци 
 Опасни химични вещества 

 
Експерти от РИОСВ-Пловдив: 
Дора Янкова – старши експерт „Опасни химични вещества”- координатор на проверката 
Мариана Кондаклиева - главен експерт "Контрол емисии и оценка на КАВ" 
Щерю Димитров - главен експерт "Контрол на инсталации и съоръжения за третиране на 
строителни и битови отпадъци" 
Антония Духтева - главен експерт "ПСОВ и канализационни мрежи" 
Представители на „Ален мак”АД-гр.Пловдив 
Росица Попова - Директор управление качество 
Силвия Кувенджиева - Координатор околна среда 
 
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 и заповед № 173/31.08.2010г. 
на директора на РИОСВ –Пловдив се извърши проверка в «Ален Мак»АД гр.Пловдив –
предприятие за производство на парфюмерия и козметика 
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 
Констатира, че в момента на проверката предпирятието не извършва производствена дейност и 
със заповеди на изпълнителния директор служителите и работниците ползват отпуски. 
 Проверени са площадките за съхранение на отпадъци 
 
Констатации от проверката по компоненти и фактори: 

1. Компонент „ Въздух”- 
От страна на дружеството се провежда собствен мониторинг, съгласно утвърден план с вх.№ 
51 / 21.01.2010 г.В РИОСВ-Пловдив са представени измервания, проведени през месец ноември 
2009 г. Всички измерени показатели са в норма. 
 
  2.Компонент «Води»  
Дружеството притежава договор с «ВИК» ЕОД-гр.Пловдив с № 3043 / 24.06.2010 г. за 
отвеждане на формираните битови и производствени отпадни води. 
Представени са протоколи от анализ на отпадъчните води за 2008, 2009 и 2010 година. 
 
  3.Компонент «Отпадъци» 



  За извършване на дейностите по временно съхранение на формираните от дейността отпадъци 
«Ален Мак»АД притежава разрешение № 09-ДО-004-02/26.01.2006 г. издадено от РИОСВ-
Пловдив. Дружеството спазва условията в горецитираното разрешение, а именно: 
 - отпадъците формирани от производствената дейност се съхраняват разделно по вид, 
състав и свойства на определените за това места в съответните съдове. 
 - води се отчетност, съгласно изискванията на чл.25 от Закона за управление на 
отпадъците/ обн.ДВ бр.86 /2003, посл.изм. и доп.бр.41 / 2010 г. / и Наредба 9 от 5 септември 
2004 г. 
За предаването на формираните отпадъци от дейността на дружестото не са представени 
необходимите писмени договори с фирми, притежаващи необходимите разрешения, съгласно 
изискванията на ЗУО. 
 
4.Компонент „Химични вещества” 
Представен инвентаризационен списък на химичните вещества и препарати, произвеждани,  
употребявани и съхранявани от „Ален Мак”АД 
Дружеството е извършила предварителна регистрация на 9 вещества, съгласно изискванията на 
Регламент 1907 / 2006 г. 
Представени информационни листове за безопасност на употребявани и произвеждани от 
фирмата химични вещества и препарати на български език и съдържащи 16 раздела. 
Не са проверени складовете за съхранение на химикали, тъй като в момента на проверката 
оторизираното лице, отговарящо за складовете е в отпуск 
 «Ален Мак «АД е изпратила до МОСВ информация съгласно изискванията на чл.17 ал.1 от 
ЗПОЕЩ / ДВ бр.43 / 2008 г./, изх.№ 65 / 09.03.2010 г.Не е представена собствена оценка, във 
връзка с всяка непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. 
 
Предписания, срокове за изпълнение, отговорници 

 Да се уведоми писмено РИОСВ-Пловдив при възобновяване на производствената 
дейност на площадката на „Ален Мак”АД 

       Срок: При възобновяване на пр-во 
       Отг.Изп.директор 

 Да се изготви собствена оценка във връзка с всяка непосредствена заплаха за 
екологични щети и за причинени екологични щети, съгласно изискванията на 
чл.18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети / ДВ бр.43 / 2008 г. и писмено да се уведоми РИОСВ –Пловдив. 

       Срок:15.11.2010 г. 
       Отг: Изп.директор 

 Да се представят в РИОСВ –Пловдив копия от писмените договори с фирми 
притежаващи необходимите разрешения, съгласно ЗУО за формираните от 
дейността на „Ален Мак”АД отпадъци. 

         Срок:10.11.2010 г.  
         Отг.Изп.директор 
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. ноември 2010 год.    

 


