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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Костал България” ЕООД 

  
На 15.02.2016г. (Констативен Протокол №БР-001) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-07-14/28.01.2016г. 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 „Опазване на въздуха и ЛОС-летливи органични съединения” 
2. Фактор „Управление на отпадъците и продуктови такси” 
3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” 
 

 IІ.Цели на проверката 

 
 Текущ контрол за: 
 1.  Изпълнение на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух 
и поднормативната уредба към него; 
 2. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
поднормативната уредба към него; 

3.  Изпълнение на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие 
на химични вещества и смеси, Регламент /ЕО/ 1907/2006г., относно регистрацията, 
оценката, разрешаването 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 

и тампонен печат на накои части от тях, асемблиране /събиране, монтиране/ на 
ръчки за управление на светлини, чистачки и круиз-контрол на автомобили, 
запояване на електронни елементи. От началото на месец февруали 2016г. са 
преустановени дейностите по нанасянето на тампонен печат. 

Обект на проверката са инсталации за тампонен печат, 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. 

 
 

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

екологичното законодателство:  
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 1. Опазване на въздуха 
  В РИОСВ-Смолян е представена справка-декларация за вложените 
органични разтворители  при дейността на предприятието, съгласно Наредба 
№7/2000 г.за календарната 2015 г. за три броя тампонни машини, които отпечатват 
надписи върху готовите изделия. 
           Инсталациите за печат са регистрирани в РИОСВ-Смолян с общ документ, 
съгласно чл.30л, ал.8 от ЗЧАВ.От началото на месец февруари тампонните машини 
са демонтирани и  на площадката не се извършва печат. 
 

 2.  Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 
На площадката от дейността на „Костал България” ЕООД се генерират 

следните видове отпадъци по кодове, класифицирани съгласно изискванията на 
Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, както следва: 
-   130110*-нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 
- 150202*-абсорбенти, филтърни материали, 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 
-  200121*-флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
- 150111*--метални опаковки, съдържащи остатъци от флуиди под налягане 
/опаковки от спрейове/ 
-  150105-композитни /многослойни опаковки 
-  150102-пластмасови опаковки 
-  150101-хартиени и картонени опаковки 
-  120101-стърготини, стружки и изрезки от черни метали 
-  120103 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 
-  120105 - стърготини, стружки и изрезки от пластмаси 
          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. Фирмата е представила годишен отчет за образувани отпадъци за 
2015г. до ИАОС-гр. София, за което е представена обратна разписка. 
          Всички отпадъци се съхраняват, съгласно нормативните изисквания. 
Обособено е самостоятелно помещение за временно съхранение на отпадъците, 
поставени са кодове и наименования по Наредба №2/2014г. за класификация на 
отпадъците. Помещението е заключено, назначено е лице отговорно за 
управлението на отпадъците. През 2015г. отпадъците са предадени на фирма 
„Томов Трейд” ЕООД на базата на договори, а за опасните отпадъци са представени 
Идентификационни документи, съгласно изискванията на действащото 
законодателство. 
        По време на проверката се установи, че на площадката функционира хладилно 
оборудване, съдържащо фреон R404 с 2.3 кг. фреон. 
   

        „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. В ДВ бр.53/2012 г.).     
       При проверката се констатира: 
1.За въведените на територията на страната опаковки: 
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    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 за продукти, след употребата на 
които се образуват масово разпространени отпадъци (НОРРЗПТ), обн. В ДВ 
бр.53/2008 г.  
      в/ Подаден е отчет към организацията за пуснатите на пазара опаковки през 
2015 г. Отчетените количества опаковки са фактурирани от организацията и 
съответно са им  платени.  
2.За въведените на територията на страната масла: 
      а/ Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на 
отработени масла;    
     б/ Попълват се месечни справки-декларации по приложение № 16 от НОРРЗПТ 
(обн. в ДВ бр.53/2008 г.).  

             в/ Ежемесечно са отчитани на организацията пуснатите на пазара масла, като   
количествата са фактурирани от нея. Последната издадена фактура е за  месец 
януари 2016 г.  

     г/ Заплатени са лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на 
пазара масла през 2015 г. 

     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 вътрешнофирмени спецификации и  месечни справки-
декларации по приложения № 17 и №18 от от НОРРЗПТ (обн. В ДВ бр.53/2008 г.).  
    в/ При проверката на документите се установи, че от „Костал България”  ЕООД е 
заплатена продуктова такса за 2015 г. с 217.89 лв. по-малко. Задължението е 
преведено по сметката на ПУДООС още в хода  на проверката.  
       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 за пуснатото на пазара ЕЕО през 2015 г. 
 
 

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

риска” 
          Проверката се извършва съгласно чл.25, т.3-9 и т.16 от Закона за защита от 
вредното въздействие на химични вещества и смеси. 
1. Контрол по Регламент /ЕС/ 1907/2006 г. /REACH/. Статут на фирмата – 
потребител по веригата. Дружеството поддържа инвентаризационен списък на 
използваните химикали,  както и списък с доставчиците, актуални към момента на 
проверката. 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 и няма 
задължения за извършване на регистрация на веществата, съгласно Регламент  
REACH и за тяхната нотификация, съгласно Регламент /ЕС/ 1272/2008 /CLP/. 
Констатира се, че дружеството не употребява, вещества, включени в Приложение 
XIV на Регламента – Списък с вещества, предмет на разрешаване. Представени 
бяха ИЛБ  на използваните химикали в съответствие с чл.31 от Регламента. 
2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Използваните химикали се съхраняват в специално обособен 
склад с непропускливи под и стени, без връзка с канализацията с оторизиран достъп 
в оригиналните опаковки на производителя. В обособените работни зони са 
поставени метални шкафове, в които се съхраняват аерозолните препарати са 
почистване.Изготвени са инструкции за съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от 
Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС. В оценка за безопасността на 
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съхранението, изготвена съгласно чл.9 от Наредбата не са включени новите 
химикали, които се употребяват от дружеството, за което беше дадено предписание. 

 
 

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 чистота на 
атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците, а във връзка с 
изпълнение на разпоредбите в Закона за защита от вредното въздействие на 
химични вещества и смеси бе дадено 1 предписание. 

 
  

          VI. Предприети административни мерки за отстраняване на 

несъответствието:  
           Дадено е предписание, както следва: 
 

1.Да се актуализира оценката  за безопасността на съхранението на опасни химични 
вещества и смеси като се включат новите химикали, които употребява дружеството 
и да се  представи в РИОСВ-Смолян. 

 
Срок: 31.03.2016г. 
Отг: Мартин Сикора - финансов и    
административен мениджър 
 

 VII. Дейности за последващ контрол. 
РИОСВ-Смолян ще извърши последващ контрол за изпълнение на даденото 

предписание. 
 

           VIII. Изпълнение на дадените предписания: 

 
         Предписанието е изпълнено в срок – в РИОСВ - Смолян е представена 
актуализирана оценка  за безопасността на съхранението на опасни химични 
вещества и смеси, в която  са включени  новите химикали, които употребява 
дружеството. 

 
 

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-жа Бианка Иванова-
еколог на фирмата, а протокола от проверката е връчен лично на управителя г-н 
Мартин Сикора - финансов и административен мениджър на „Костал България” 
ЕООД. 

 
 
 
 

 
Извършили проверката: 

 
1. Боряна Рускова - гл. експерт, координатор на проверката 

2. инж.Венета Василева – гл. експерт 

3. Снежана Сантева – гл. експерт 

  
 
Съгласувал: 
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инж. Павлина Димчевска - Директор Дирекция „КПД” 


