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ДОКЛАД 
 

за извършена извънредна комплексна проверка  
на „Елпром Харманли“ АД  

 
На основание Заповед № 24/26.04.2017г. на Директора на РИОСВ Хасково във връзка с 

последващ контрол по изпълнение на предписания дадени в КП №201/23.03.2017г., на 
27.04.2017г. 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 последващ 

контрол по изпълнение на предписания дадени в КП №201/23.03.2017г. 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 -  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). 

По време на проверката е извършен последващ контрол за проследяване изпълнението 
на предписанието по т. 1, дадено в Констативен протокол № 201/23.03.2017 г., а именно: 

1. 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.) да се поставят указателни 
табели на склада за съхранение на химикалите, указващи категориите на опасност на 
съхраняваните химикали, със срок за изпълнение: 24.04.2017 г. 

„Елпром Харманли” АД притежава склад за съхранение на химикали, които използва в 
производствената си дейност. Съхраняваните смеси са с категория/клас на опасност: 
запалими. На вратата на складовото помещение е поставена указателна табела, указваща 
категорията на опасност на съхраняваните смеси. Газовете под налягане се съхраняват на 
работно място по една бутилка. Бънделът с азот се съхранява в газ-станция непосредствено до 
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съоръжението /пещи/ за оксидация на ламарината. Поставени са съответните указателни 
табели. Дружеството е осигурило съхранение на използваните в процеса на производството 
смеси, съгласно изискванията на информационни листове за безопасност /ИЛБ/. 
Предписанието е изпълнено. 

 

2. Управление на отпадъците 
При извършената на 23.03.2017г. проверка на  ''Елпром Харманли'' АД беше установено, 

че поставените обозначителни табели на местата за съхранение на производствените отпадъци 
извън цеховете са избледнели от слънцето и нечетливи, както и че празните опаковки от 
алкиден грунд и боя се съхраняват на открито до момента на оборотното им предаване на 
фирмата от която се купуват грундовете и боите. Също така се установи наличие на 
новообразувани отпадъци от хартиени кашони за които няма извършена класификация и не се 
води отчетност. Във връзка с това бяха дадени предписания №№2,3,4 и 5 в КП 
№201/23.03.2017г., с поставени срокове за тяхното изпълнение. 

''Елпром Харманли'' АД е внесло за заверка в РИОСВ-Хасково, с вх. №О-
112/29.03.2017г., работни листове за класификация на отпадък с код 15 01 01- хартиени и 
картонени опаковки, както и отчетна книга за този отпадък по образеца на Приложение №1 от 
Наредба №1/2014г, с което се счита, че предписания №2 и №3 са изпълнени. 

В хода на настоящата проверка на място се установи, че табелите с които са обозначени 
местата за съхранение на производствените отпадъци извън цеховете са подменени с нови, 
ясно четливи, съдържащи кода и наименованието на съответния отпадък според изискванията. 
За временното съхранение на оборотните празни опаковки от алкиден грунд и боя е обособено 
място на закрито, под навес. На база гореизложеното предписания №4 и №5 са изпълнени. 

Също така обект на проверката по отношение на отпадъците са и подадени от ''Елпром 
Харманли'' АД в РИОСВ-Хасково уведомления с вх. №О-120/03.04.2017г., в съответствие с 
изискванията на чл.21, ал.1 на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66 
от 8.08.2014г.), за преустановено образуване на следните отпадъци с кодове: 10 09 03; 10 09 
06; 10 09 08  и 10 09 09*, поради прекратяване на дейността на леярната за чугун и 
разрушаване на съоръженията. 

При извършения оглед на територията на предприятието се установи, че бившата леярна 
на чугун вече не съществува. Помещенията са празни. Съоръженията са разрушени и 
нарязани за скрап. Дружеството закупува за нуждите на производството си готови чугунени 
заготовки от други фирми: от „Тисина“ООД гр.Дряново и „Алевтина 2009“ООД гр.Габрово. В 
резултат е преустановено образуването на горепосочените отпадъци и не бяха установени 
източници за тяхното генериране.  
 

ІV.  Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство и не са дадени предписания. 
 

V.  Съответствие, последващ контрол 
По време на проверката на обекта са констатирани съответствия с изискванията на 

екологичното законодателство и не се налага осъществяване на последващ контрол.  
 

                                                                      


