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ДОКЛАД 
 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 18.02.2014г. на ”Костал 

България” ЕООД-гр. Смолян 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 8/05.02.2014г. 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, води, 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. води: 
            -  отпадни води, изправност и работа на пречиствателно съоръжение; 
            -  резултати от собствен мониторинг       

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

на които се получават МРО; 
4. 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 
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/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 450 броя 
работници на трисменен работен режим. През настоящата година предстои 
въвеждане на още една технологична линия-изработване на цялостен модул на 
кормилната уредба. 

Настоящата проверка се направи по компоненти и фактори на въздействие на 
околната среда, при което се установи: 
  

 1.Компонент „Въздух” 
„Костал България” ЕООД има инсталация за печатане, регистрирана на 

основание чл. 30л, ал. 6 от ЗЧАВ с адрес: гр. Смолян, ул. „Тракия” №1. 
Регистрационен номер SML 00001.Вътрешен номер на инсталацията, издаден от 
ИАОС 1182. 

Консумацията на разтворители е  под долните граници на ПСКР.  
Дружеството представи по време на проверката справка за използваните 

разтворители през 2013 година, съгласно НАРЕДБА № 7 от 21.10.2003 г. за норми за 
допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, 
главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в 
определени инсталации.  

Големи горивни и хладилни инсталации няма. Отоплението на 
производствената сграда е на ел. енергия, осъществява се посредством 8 бр. котли 
– по 2 бр. на етаж.  
  

           2.Компонент „Води” 
           На обекта се произвеждат модулни кормилни уредби. 

От производството не се формират никакви отпадни води. Производството на 

платките и елементите за кормилните уредби е напълно автоматизирано и сухо. 

Формираните  битово-фекални отпадни води постъпват в ГК-Смолян. 

Водоснабдяването на обекта се извършва от градския водопровод на 

гр.Смолян. 

Дружеството е наемател на „Смолян Табак”ЕООД. Наемодателя има сключен 

договор с „В и К” ЕООД-гр.Смолян за ползване на ГК-Смолян.           

 

           3. Фактор “Отпадъци” 
   От дейността на дружеството на площадката се генерират производствени и 

опасни отпадъци, класифицирани по Наредба 3 за класификация на отпадъците 
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. Опасните отпадъци се 
предават на фирма „Анес-96” ООД-гр. Пловдив на базата на договор и 
Идентификационни документи, съгласно нормативните изисквания. 

За всички образувани отпадъци се водят отчетни книги, съгласно 
изискванията на Наредба№2/22.01.2013г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците. Всички отпадъци се събират 
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на мястото на образуването им в подходящи съдове и контейнери със съответните 
надписи - код на отпадъка и наименование, съгласно Наредба №3/2004г. за 
класификация на отпадъците. Предаването на отпадъците се извършва на базата 
на сключени договори, съгласно чл.8, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 
По време на проверката е представен  договор с нова фирма за предаване на 
отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки. 

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
         „Костал България” ЕООД  гр. Смолян произвежда части за кормилната уредба 
на автомобилите.  
        Дружеството въвежда на територията на Република България продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и е задължено 
лице съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.     

 При проверката не са представени документи за  начислена и заплатена 
продуктова такса за пуснатите на пазара отпадъци от опаковки, както  и не е 
изяснено от къде се закупува електрическото и електронно оборудване, поради 
което са дадени две предписания. 
 

           4. 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 – потребител по веригата. 
      Фирмата поддържа  инвентаризационен списък на използуваните химикали, в 
който липсват гранулатите, както и списък с доставчиците и  копия на ИЛБ в 
съответствие с чл. 31 от регламента. Материалите за производството, включително 
и химикалите се закупуват от фирми от страни, членки на ЕС. 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.  
       Извършена бе проверка за  употреба на вещества, включени в Приложение XIV 
на Регламента – Списък с вещества, предмет на разрешаване. Констатира се, че 
дружеството не употребява, вещества, включени в Приложение XIV.  
2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. 
      Използуваните химикали се съхраняват в специално обособен склад с 
непропускливи под и стени, без връзка с канализацията с оторизиран достъп, в 
оригиналните опаковки на производителя 
     Изготвени са инструкции за съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от Наредбата 
за реда и начина на съхранение на ОХВС. Не е изготвена оценка за безопасността 
на съхранението, съгласно чл.9 от Наредбата. 

 

  IV.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
          

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

среда /ДВ. бр.91/2002г./, чл.114, ал.1 и чл. 120 от Закона за управление на 

отпадъците /ДВ. бр.53/13.07.2012г. / давам следните предписания: 
 
1. Да се представи в РИОСВ Смолян актуализиран инвентаризационен списък с 
използуваните химикали. 
 Срок: 28.02.2014 г. 
2. Да се представи в РИОСВ – Смолян оценка за безопасността на съхранението на 
опасни химични вещества и смеси по образец, утвърден със Заповед на министъра 
но ОСВ. 
 Срок 01.04.2014 г. 
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3. Да се представят в РИОСВ-Смолян:  
а/ документи за начислена и заплатена продуктова такса за пуснатите на пазара 
опаковки, а именно: вътрешнофирмени спецификации, месечни справки-декларации 
и платежни документи за периода 01.01.2013г.-31.01.2014г. 
б/ справки за внесените и въведените на територията на страната стоки, продукти и 
материали от „Костал България” ЕООД за периода 01.01.2013г. - 31.01.2014г. 
 
 срок: 18.03.2014г.                               
  
4. При наличие на внос/ВОП на електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/  да се 
представят в РИОСВ-Смолян: вътрешнофирмени спецификации, месечни справки-
декларации и платежни документи за пуснатото на пазара ЕЕО през периода 
01.01.2013г.-31.01.2014г. 
 
 срок: 18.03.2014г. 
 

  
 
 
Утвърдил: 
 
 

 ЕМА ЕНЕВА 
 Директор на РИОСВ-Смолян 
 
 
 


