
 

РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

 

 
 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-

smolyan@mbox.contact.bg,  http://smolyan.riosv.com;  Директор: 0301/60-113, 

Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119 
 

 
 

 

1/4 
 

 

УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 

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

България” ЕООД 

  
На 21.02.2019г. (Констативен Протокол №БР-07) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-08-12/13.02.2019г. 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 

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.- REACH, Регламент 850/2004,  

Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси 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, 

асемблиране /събиране, монтиране/ на ръчки за управление на светлини, чистачки и круиз-

контрол на автомобили, запояване на електронни елементи, фрезоване на платки. 

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 органични съединения в производството, 

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

отпадъците, отчетност, склад за съхранение на химикали. 

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

екологичното законодателство:  

 

mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg
mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg
http://smolyan.riosv.com/


 
 

2/4 

            1. Опазване на въздуха 

 В четирите производствени сгради има монтирани 4 броя климатични инсталации и 

една хладилна камера за поддържане на определени температурни интервали в помещенията: 

- климатична система заредена с фреон R 410A с количество 2,99кг. с последно извършена 

проверка на 18.02.2019г. 

       - колонен климатик зареден с фреон R 410 А с количество 2,7кг. (5,64 t CO2 g) с 

извършена проверка за херметичност на 08.10.2018г. 

     -  канален климатик зареден с фреон R 410 А с количество 9,3кг. (19,41 t CO2 g) с 

извършена проверка за херметичност на 05.07.2018г. 

    -  канален климатик зареден с фреон R 410 А с количество 9,3кг. (19,41 t CO2 g) с 

извършена проверка за херметичност на 05.07.2018г. 

    -  хладилна камера заредена с фреон R 404 А с количество 2,3кг. с последваща проверка за 

херметичност на 18.02.2019г. 

            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 2018 г. От 

представения отчет и извършената проверка по досиетата на системите не се констатираха 

допълвания с хладилен агент по горе описаните инсталации.   
 

2. Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 

 

           От дейността на „Костал България” ЕООД-площадка гр. Смолян се генерират 15 

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, стърготини, стружки и изрезки от 

пластмаса, отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба оборудване. За 

генерираните отпадъци е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба 

№2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.  

            Отпадъците 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.  Отпадъците се 

предават 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 се попълват в заверени от 

РИОСВ-Смолян отчетни книги,  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 подготвило за изпращане до ИАОС годишен 

отчет за образувани отпадъци за 2018г. и представен по време на проверката. 

           Климатичното и хладилно оборудване не съдържа фреон R22 и R402А, които биха 

могли да се третират като отпадъци по ЗУО, след извеждане на оборудването от 

експлоатация. 

 

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.  
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1.Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/  

Статут на фирмата спрямо регламента – потребител по веригата. В производството се 

използват химични вещества и смеси, както следва:  

-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 №830/2015г. 

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

Статут спрямо регламента – производител на изделия.  

Извършен бе контрол на ползваните гранулати за наличие на късоверижни хлорирани 

парафини и декабромодифенил етер. По време на проверката се представиха 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 

разположени в производствените цехове. Шкафовете са заключени и достъп до тях имат 

само лицата определени със Заповед.  

Маслата и смазките се съхраняват в специално помещение (склад) с оторизиран 

достъп. Склада отговаря на нормативните изисквания. При проверката не се констатира 

разпиляване и течове на масла и смазки. В склада на видно място са поставени – Заповед на 

отговорните лица за съхранение на ОХВС, инструкция за съхранение, ИЛБ и Авариен план 

за действие при бедствия и аварии. 

Представена е оценка за безопасност на съхраняването на ОХВС, съгласно 

утвърдения формат със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на ОСВ, в 

съответствие с Регламент 1272/2008 за 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,  Закона за 

чистота на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси. 

 

          VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:  

           Не са дадени предписания. 
 

          VII. Дейности за последващ контрол. 

Няма. 

 

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

фирмата, г-жа Бианка Иванова-еколог на фирмата, г-н Петър Марковски-специалист 

техническа поддръжка и г-н Мартин Хейтманек – мениджър качество на „Костал България” 

ЕООД. 
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