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ДОКЛАД 
 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 19.02.2015г. на ”Костал 

България” ЕООД-гр. Смолян 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 12/05.02.2015г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Костал България” ЕООД-гр. Смолян 
 
 

 І.Цели на проверката 
 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – 
Смолян по компоненти и фактори на околната среда: въздух, отпадъци, опасни 
химични вещества и продуктови такси за масово разпространени отпадъци, и да се 
даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на обекта 
с изискванията на екологичното законодателство. 
 
 Целите на проверката са: 
 1.Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда; 
 2.Недопускане експлоатацията на производството и дейностите без 
необходимите разрешителни; 
 3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни и 
евентуално тяхно актуализиране. 
 

 ІІ.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 

 
           1. Въздух: 
            - ползването на летливи органични съединения (ЛОС) 

2.Отпадъци 
-производствени и опасни отпадъци – съхранение и отчетност; 
-плащане на продуктови такси за пуснати на пазара продукти след употребата 

на които се получават МРО; 
3. Опасни химични вещества 

  

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 
 

 Основната дейност на дружеството е производство на пластмасови детайли 
за кормилната уредба и тампонен печат на някои части от тях, асемблиране 
/събиране, монтиране/ на ръчки за управление на светлини, чистачки и круиз 
контрол на автомобили. От началото на 2014г. е въведена нова технологична линия-
запояване на електронни елементи. На обекта дейността се извършва от 720 броя 
работници на трисменен работен режим. Все още не е въведена новата 
технологична-изработване на цялостен модул на кормилната уредба. 
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Настоящата проверка се направи по компоненти и фактори на въздействие на 
околната среда, при което се установи: 
  

        1.Компонент „Въздух” 
       Дружеството извършва маркировка на готови изделия – елементи за 
автомобили (кормилна уредба). В производствената база са разположени  3 бр. 
тампонни машини, които отпечатват надписи върху готовите изделия.  

Има монтирана локална смукателна вентилационна инсталация за 
отстраняване на отработения въздух. 

Инсталациите за печат са на един адрес и са регистрирани в РИОСВ Смолян с 
общ документ, съгласно чл. 30л, ал. 8 от ЗЧАВ. 

В РИОСВ – Смолян е представена  справка-декларация за вложените 
органични разтворители при дейността на предприятието, съгласно Наредба 7/2003 
г. за календарната 2014 г.  

Всички вещества, смеси, препарати и др. съдържащи органични  разтворители 
са етикетирани съгласно изискванията. 
            
           2. Фактор “Отпадъци” 

От дейността на дружеството се генерират производствени и опасни 
отпадъци, за които е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба 
№2/23.07.2014г., както следва: 130110*-нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа, 150202*-абсорбенти, филтърни материали /включително 
маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества, 150110*-опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества, 080111*-отпадъчни бои и лакове, 
съдържащи органични разтворители или други опасни вещества, 120112*-
отработени восъци и смазки, 080317*-отпадъчен тонер за печатане, съдържащ 
опасни вещества,160305*-органични отпадъци, съдържащи опасни вещества, 
200121*-флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, 150111*-
метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса /например азбест/, 
включително празни контейнери за флуиди под налягане, 150105 -
композитни/многослойни опаковки,150101-хартиени и картонени опаковки и 150102-
пластмасови опаковки.  Отпадъци се предават на фирма „Анес-96” ООД-гр. Пловдив 
и „Томов Трейд” ЕООД-гр. Смолян на базата на договори и Идентификационни 
документи за опасните отпадъци, съгласно нормативните изисквания. 

За всички образувани отпадъци се водят отчетни книги, съгласно 
изискванията на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците. Всички отпадъци се събират 
на мястото на образуването им в подходящи съдове и контейнери със съответните 
надписи - код на отпадъка и наименование, съгласно Наредба №2/2014г. за 
класификация на отпадъците. Със заповед е определено лице, отговарящо за 
управление на отпадъците. От началото на 2015г. е обособено ново помещение за 
съхранение на отпадъците до предаването им за третиране. Помещението е 
заключено и отговаря на нормативните изисквания.  

През 2015г. е извършена класификация на нови генерирани отпадъци: 
стърготини, стружки и изрезки от черни метали, стърготини, стружки и изрезки от 
цветни метали, стърготини, стружки и изрезки от пластмаси.  

 
„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци”          

        „Костал България” ЕООД  гр. Смолян произвежда пластмасови детайли, които 
са изцяло предназначени за външен пазар. Една част от тях се произвеждат на 
място от гранулати, а друга част идват само за сглобяване. При проверка на 
документите се установи, че дружеството закупува от страни, членки на ЕС 
гранулати, масла и електрическо и електронно оборудване. 
        „Костал България” ЕООД въвежда на територията на Република България 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 
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и е задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците (обн. В ДВ бр.53/2012 г.).     
          При проверката се установи: 
 1.За въведените на територията на страната опаковки: 
а/ Имат сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки;    
б/ Водят отчетност по приложения №12 и №13 от Наредбата за определяне на реда 
и размера за заплащане на продуктова такса (обн. В ДВ бр.53/2008 г.). Последната 
изготвена месечна справка-декларация е за м.  Януари 2015 г.  
в/ Подаден е отчет към организацията за пуснатите на пазара опаковки от 
01.02.2014 г. до 31.12.2014г. Отчетените количества опаковки са фактурирани и 
съответно платени на организацията.  
2.За въведените на територията на страната масла: 

   а/ „Костал България” ЕООД има сключен договор с организация по оползотворяване 
на отработени масла;    
б/ Попълнени са  месечни справки-декларации от м.01.2014 г. до м.01.2015 г.; 
 в/ За пуснатите на пазара масла от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. е платена 
продуктовата такса в ПУДООС, а за периода 01.10.2014 г. – 31.01.2015 г. на 
организацията. Представени са отчети, фактури и платежни документи. 
3. За въведеното на територията на страната електрическо и електронно 
оборудване: 
а/ Имат вътрешнофирмени спецификации, месечни справки-декларации и платежни 
документи за внесена ПТ в ПУДООС  за пуснатото на пазара ЕЕО от 01.01.2014 г. до 
31.01.2015 г.; 
         Дружеството има извършена регистрация в публичния регистър в ИАОС, съгл. 
чл. 45, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗУО,  с  №1930. Представят се тримесечни отчети, 
подадени към ИАОС.  
 

           3. Фактор “ОХВ” /Опасни химични вещества/ 
        Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие 
на химични вещества и смеси – чл.25, т.3-9 и т.16.   
1. Контрол по Регламент /ЕС/ 1907/2006 г. /REACH/ 
       Статут на фирмата спрямо Регламента -  потребител по веригата.Представени 
бяха инвентаризационен списък на използуваните химикали,  както и списък с 
доставчиците, актуални към момента на проверката. Дружеството декларира, че към 
момента на проверката не извършва внос на химични вещества и смеси от страни, 
извън ЕС и няма задължения за извършване на регистрация на веществата, 
съгласно Регламент  REACH и за тяхната нотификация, съгласно Регламент 
1272/2008 CLP. Представени бяха ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламента. Не се 
констатира употребата  на вещества, включени в Приложение XIV на Регламента – 
Списък с вещества, предмет на разрешаване.  
2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. 
       Използуваните химикали се съхраняват в обособен склад с непропускливи под и 
стени, с оторизиран достъп и в оригиналните опаковки на производителя. В 
обособените работни зони са поставени метални шкафове, в които се съхраняват 
аерозолните препарати за почистване. 
       Изготвени са инструкции за съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от Наредбата 
за реда и начина на съхранение на ОХВС и оценка за безопасността на 
съхранението, съгласно чл.9 от Наредбата. 
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  IV.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 
Не бяха дадени предписания. 
 
 

     От страна на „Костал България” ЕООД по време на проверката присъстваха: 
Мартин Сикора – административен и финансов мениджър и  Бианка Иванова - 
еколог 
 

 
 
 
Утвърдил: 
 
 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян 
 
 


