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Утвърдил: 

 

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 

Д О К Л А Д 

 
  

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Костал 

България” ЕООД 

На 21.02.2018г. (Констативен Протокол №БР-008) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-08-12/06.02.2018г. на Директора на 

РИОСВ-Смолян на обект: „Костал България” ЕООД-гр. Смолян, ул. „Тракия” №1 

 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 

1. Компонент „Въздух” 

2. Фактор „Отпадъци” 

3. Фактор „Опасни химични вещества” 

 

IІ.Цели на проверката 

Текущ контрол за: 

1. Изпълнение на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и поднор 

мативната уредба към него; 

2. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и поднорматив 

ната уредба към него; 

3. Изпълнение на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химич 

ни вещества и смеси, Регламент /ЕО/ 1907/2006г., относно регистрацията, оценката, разрешава 

нето и ограничаването на химикали-REACH и поднормативната уредба към тях. 

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени: 

Предмет на дейност на дружеството е производство на пластмасови детайли,  асембли 

ране /събиране, монтиране/ на ръчки за управление на светлини, чистачки и круизконтрол на 

автомобили, запояване на електронни елементи. Произвеждат се части за кормилната и 

подкормилната уредба на някои марки автомобили: „БМВ”, „Ауди”, „Форд”, „Шкода”, 

„Фолксваген”, „Крайслер”, „Алфа Ромео”, „Порше” и др. Дейността на дружеството се 

осъществява в четири производствени и една административна сграда. 

Обект на проверката са климатични инсталации и видове хладилни агенти /фреони/, 

инсталация за флексопечат, използване на летливи отганични съединения в производството, 

помещение за съхранение на генерираните отпадъци, наличие на договори за предаване на 

отпадъците, отчетност, финансов контрол на такси за масово разпостранени отпадъци, склад 

за съхранение на химикали. 
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ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  

 

1. Опазване на въздуха  

В сградите на предприятието отоплението се извършва с водогрейни котли и лъчисти 

таванни панели захранвани с електроенергия.  

На обекта са монтирани климатични и хладилни инсталации работещи с фреони. За 

поддържане на определени температурни интервали в отделни помещения са монтирани 4 

броя климатични инсталации и една хладилна камера. Инсталациите попадат в обхвата на 

Регламент № 517/2014 г., за което се води отчетност и се извършват проверки за херметичност 

от сертифицирани лица за тази дейност. В РИОСВ-Смолян е представен Годишен отчет за 

използвани количества ФПГ за 2017 г.  

На „Костал България“ ЕООД има заличено Удостоверение за регистрация на 

инсталация за флексопечат със Заповед на Директора на РИОСВ-Смолян под Регистрационен 

номер SML 0001, считано от 01.04.2017 г. За периода от 01.01 до 31.03. 2017 г. е представен 

Годишен отчет в РИОСВ-Смолян за използвани количества разтворители.  

 

2. Фактор на въздействие „Управление на отпадъците”  

На площадката от дейността на „Костал България” ЕООД се генерират 14 различни по 

вид производствени и опасни отпадъци: нехлорирани хидравлични масла, абсорбенти, 

опаковки от използваните химични вещества, отпадъчни бои и лакове, отработени восъци и 

смазки, отпадъчен тонер за печатане, луминесцентни лампи от осветлението, метални 

опаковки съдържащи опасни вещества, композитни опаковки, пластмасови опаковки, 

хартиени и картонени опаковки, стружки от пластмаса, ОЧЦМ. За всички видове отпадъци е 

извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба №2/23.07.2014г. за 

класификация на отпадъците.  

Всички отпадъци се съхраняват разделно на мястото на образуване, поставени са 

обозначения с кодовете и наименованията по Наредба №2/2014г. за класификация на 

отпадъците. За последващото им съхранение преди предаването им за оползотворяване или 

обезвреждане е обособено заключено помещение, назначено е лице отговорно за управлението 

на отпадъците, съгласно изискванията на чл.8, ал.2 т.5 от ЗУО. През 2017г. отпадъците са 

предавани на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО на базата на договори, а за 

опасните отпадъци са представени Идентификационни документи, съгласно изискванията на 

действащото законодателство.  

Количествата на образуваните и предадени отпадъци са отбелязани в отчетната книга, 

която се попълва съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които 

се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри. Дружеството е представило годишен отчет за образувани отпадъци за 2017г. до 

ИАОС-гр. София, представя се копие от отчета по време на проверката.  

 

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци”  

„Костал България” ЕООД въвежда на територията на Република България продукти, 

след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е 

задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ 

бр.53/2012 г.).  

При проверката се констатира:  

1. За въведените на територията на страната опаковки:  

      а/ Имат сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки;  

      б/ Подаден е отчет към организацията за пуснатите на пазара опаковки през 2017 г. 

Отчетените количества опаковки са фактурирани от организацията и съответно са им платени. 

07.3.2018 г. 3/4  

2. За въведените на територията на страната масла:  
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а/ Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяванена 

отработени масла;  

б/ Ежемесечно са отчитани на организацията пуснатите на пазара масла, като 

количествата са фактурирани от нея. Последната издадена фактура е за м. Февруари 2018 г.  

в/Заплатени са лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на 

пазара масла през 2017г.  

3. За въведеното на територията на страната електрическо и електронно оборудване 

/ЕЕО/:  

           а/ Задълженията си по чл. 14, ал. 1 от ЗУО дружеството изпълнява като заплаща 

продуктова такса по сметката на ПУДООС.  

           б/ Представени са попълнени месечни справки-декларации по приложения №18 за 

2017г. и декларации за удостоверяване плащанията на продуктова такса за продукти по чл.3, 

ал.1 по приложение №9 от НОРРЗПТ (обн. В ДВ бр.30/15.04.2016 г.)  

           в/Заплатени са лицензионни възнаграждения по сметката на ПУДООС за пуснатите 

на пазара масла през 2017г.  

 

3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества и управление на риска” 

Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на  

химични вещества и смеси.  

1.Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/ - Статут на фирмата –потребител по 

веригата. В производството се използуват следните химикали:  

-почистващи препарати за резервни части и машини;  

-масла и смазки;  

-гранулати;  

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 CLP. 

Представени бяха ИЛБ в съответствие с Регламент №830/2015 г.  

2.Контрол по Регламент 850/2004 относно устойчивите органични замърсители – 

Статут спрямо регламента – производител на изделия. Извършен бе контрол за наличие на 

късоверижни хлорирани парафини и декабромодифенил етер. И двете вещества се използват 

като забавители на горенето. Бяха представени сертификати от производителите, с които се 

декларира, че произвежданите от тях гранулати не съдържат посочените вещества.  

3.Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси – Почистващите препарати са в аерозолни опаковки и се съхраняват в метални шкафове, 

в производствените цехове, маслата и смазките се съхраняват в специално обособен склад с 

оторизиран достъп.  

Представена е оценка за безопасност на съхраняването на ОХВС, съгласно утвърдения 

формат със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на ОСВ, но класификацията на 

веществата и смесите не е в съответствие с Регламент 1272/2008, относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси.  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство:  

От извършената проверка на „Костал България” ЕООД-гр. Смолян се установи, че 

обекта съответствува на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за 

чистота на атмосферния въздух, а за констатирани пропуски в прилагане на Закона за защита 

от вредното въздействие на химични вещества и смеси е дадено предписание. 

  

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

Дадени са предписания, както следва: 

На основание чл.148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл.155 от Закона за опазване на околната 

среда(ДВ, бр. 91 от 2002год.) е дадено следното предписание:  
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1.Да се актуализира оценката за безопасност на съхранение на химикалите в 

съответствие с класификацията им по Регламент 1272/2008. Копие от оценката да се представи 

в РИОСВСмолян.  

                                                                   Срок: 31.03.2018г.  

                                                                   Отг. Мартин Сикора-финансов и  

                                                                    административен мениджър  

 

VII. Дейности за последващ контрол.  

С писмо с наш вх. № КПД – 13 – 44/30.03.2018 год. от страна на „Костал България“ 

ЕООД-Смолян е внесена актуализирана „Оценка на безопасността на съхранението на опасни 

химични вещества и смеси за 2018 год.“, с което даденото предписание е изпълнено в срок. 

От страна на дружеството на проверката присъстваха г-жа Сийка Радичева-еколог на 

фирмата и г-н Мартин Сикора - финансов и административен мениджър на „Костал България” 

ЕООД 

 

 

 

 

 

 


