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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка  
на „Елпром Харманли“ АД  

 
На основание Заповед № 15/22.03.2017г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 
РИОСВ Хасково за 2017г., на 23.03.2017г. е извършена комплексна проверка на „Елпром 
Харманли” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Харманли, общ. Харманли, обл. 
Хасково, бул. „България” № 99, ЕИК 126130564, представлявано Тодор Борисов Бояджиев – 
Изпълнителен директор. 
   

І. Цел на проверката: 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ контрол 

на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на 
околната среда. 

 
ІІ. Проверени инсталации и дейности: 
 Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(ЗЗВВХВС). 
 управление на отпадъците - отчетност; площадка за предварителното съхранение на 

отпадъци; 
 

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
Предмет на дейност: производство на еднофазни и трифазни индукционни 

електродвигатели с различни мощности. Производството е организирано в следните цехови 
структури – заготовъчен цех, цех за механична обработка, бобинаж и лаково-бояджийски цех, 
монтажен цех и опаковане. 

 
1. Опасни химични вещества 

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества 
и смеси (ЗЗВВХВС). 

Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).  
Съгласно изискванията на REACH, фирмата е „потребител надолу по веригата“ на химични 
вещества в самостоятелен вид и в смеси. За осъществяване на производствената си дейност, 
дружеството употребява и съхранява химични вещества в смеси. Дружеството поддържа в 
наличност информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на изискванията на 
Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006. 
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Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества 
и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 
„Елпром Харманли” АД притежава склад за съхранение на химикали, които използва в 
производствената си дейност. Складът е масивна постройка, взривозащитена и обезопасена. 
Осигурено е спазването на общите изисквания за съхранение на смесите. Всички смеси се 
съхраняват в оригинална фабрична опаковка, етикетирани от производителя. Ограничен е 
достъпът на външни лица. Не са констатирани разливи. Съгласно изискванията на чл.7, ал. 2, 
т.6 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 
43/07.06.2011 г.) не са поставени указателни табели на склада за съхранение на химикалите, 
указващи категориите на опасност на съхраняваните химикали. 
Във връзка с изискванията на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни 
химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) по време на проверката не е представена 
оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, във формат 
утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Не са 
представени документите, доказващи съответствието с изискванията за организация за 
съхранението на химикалите. Не е представена програма за обучение и протокол от проведено 
обучение на лицата отговорни за съхранението на химикалите за 2016 г. Не е представена  
програма за обучение на лицата отговорни за съхранението на химикалите за 2017 г. 

 

2. Управление на отпадъците 
На ''Елпром Харманли'' АД е издадено от РИОСВ-Хасково по реда на чл. 35, ал.1, т. 1 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012 г.), Решение №14-ДО-179-01 от 
14.06.2013г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, чието действие е 
прекратено с Решение № 14-ДО-179-02 от 05.01.2016г. При извършената проверка на място се 
констатира: 

Основната дейност на предприятието е производство на електродвигатели. На 
територията на предприятието функционира цех за топене и леене на алуминий, влаган в 
основното производство. В технологията на топенето и леенето на алуминий е заложено 100% 
нов алуминий на блокчета. Съоръженията са електросъпротивителни /тигелови/ пещи – 
4/четири/ броя. Вътрешният диаметърът на пещите е Ф750мм. Капацитетът на топене е 30-
50кг./8 часа, като леенето се осъществява всеки ден, но с непълна натовареност на всички 
пещи. Алуминиевите блокчета се закупуват от фирма „Стам Трейдинг“АД гр.София. Бяха 
представени фактури за покупка и сертификат за качество. При огледа на обекта и около него 
не беше установено наличие на алуминиеви отпадъци  както и използване на такива като 
изходна суровина.   

Бившата леярна на чугун вече не съществува. Съоръженията са разрушени и нарязани за 
скрап. Дружеството закупува готови чугунени заготовки от други фирми: от „Тисина“ООД 
гр.Дряново и „Алевтина 2009“ООД гр.Габрово.        

В резултат на извършваните основни производствени дейности - топене и леене, от 
последващата механична обработка на изделията, както и от други съпътстващи операции, се 
образуват отпадъци със следните кодове: 13 01 10*; 12 01 09*; 08 01 13*;20 01 21*; 12 01 01; 
12 01 03; 10 10 03; 10 09 03; 10 09 09*, за които отпадъци е извършена класификация по реда 
на отменената Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2004г.). 
Дружеството е въвело система за разделно събиране и предварително съхранение  на мястото 
на образуване на отпадъците в отделните цехове. Поставени са също пластмасови контейнери 
/тип кофа/ за битовите отпадъци. Извън цеховете производствените отпадъци се съхраняват 
разделно, без да се смесват, на обособено подходящо място от територията на обекта, което е 
циментирано и с изградени бетонни клетки за различните видове отпадъци. Поставени са 
обозначителни табели за съответните отпадъци. Табелите са избледнели от слънцето и 
нечетливи. Празните опаковки от алкиден грунд и боя са оборотни и се предават на фирмата 
от която се купуват грундовете и боите. До предаването им се съхраняват на открито. За 
опасните отпадъци е предвидено място за съхранение в закрито помещение /склад/, което е с 
ограничен достъп. При проверката няма налични ко-ва от тях. Установи се наличие на 
отпадъци от хартиени кашони, които се съхраняват на закрито. За тях няма извършена 
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класификация и не се води отчетност. Дружеството не е въвело промени в използваните 
суровини или в технологичните процеси, в резултат на които да настъпят изменения във вида 
на генерираните отпадъци. 

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012г.) дружеството предава производствените и опасните 
отпадъци, въз основа на сключени писмени договори на лица, притежаващи разрешение по 
чл.35 от ЗУО за съответната дейност и отпадък. Представен е актуален договор с "Пром Агро 
Трейд 68" ЕООД. При предаване на опасните отпадъци се попълва съответно 
идентификационен документ. 

При извършения оглед на обекта не беше констатирано замърсяване от разпиляване или 
разливи на отпадъци.  

''Елпром Харманли'' АД води отчетност в два броя отчетни книги по образеца на 
Приложение №1 от отменената  Наредба №2 /2013 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публичните регистри (ДВ бр.10/2013г.). Отчетните книги са редовни, заверени от РИОСВ-
Хасково. Отчетността се води коректно, като е спазено изискването ежемесечно да се 
отразяват количествата на образувани и предадени отпадъци. Води се и нулева отчетност на 
отпадъците, които не се образуват. 

Годишните отчети за отпадъците за 2016 година са изпратени в срок в ИАОС /на 
06.03.2017г./, видно от обратната разписка  представена при проверката. 

 
ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), са дадени  
предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение. 
 

V. Съответствие, последващ контрол 
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по документи 

и на място. 
                                                                      


