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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка 
на „Термал Интернейшънъл” ООД гр. Кърджали 

 
На основание Заповед № 53/01.08.2017г на Директора на РИОСВ Хасково и във връзка 

с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 
2017г., на 02.08.2017г. е извършена комплексна проверка на „Термал 
Интернейшънъл”ООД гр. Кърджали, със седалище и адрес на управление: област Кърджали, 
община Кърджали, гр. Кърджали, бул.“България“ № 37, бл. 51, ЕИК: 108693422, представлявано 
от Мердан Хасан Юнуз – Управител. 

 
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: 
 Контрол по изпълнение на задълженията по чл.59, ал.1 и чл.14 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса, и придружаващата ги документация 

 Закона  за  защита  от  вредното  въздействие  на  химичните  вещества  и  смеси 
(ЗЗВВХВС); 

 
ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:  
Дейността на обекта е производство на запалителни системи за газови котлони. 

Съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ - гр. Хасково за 2017г. се извършва 
комплексна проверка по следните компоненти: 

 
1. Опаковки: 
Проверката е във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на чл.59, ал.1 и 

чл.14 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и 
размера за заплащане на продуктова такса.  

    Извършена е проверка на фирма „Термал Интернейшънъл” ООД, находяща се в 
гр.Кърджали, където е констатирано  следното: „Термал Интернейшънъл” ООД се занимава 
с производство на запалителни системи за газови котлони. Дружеството осъществява внос на 
опаковани суровини и материали, чиито опаковки са от хартия и картон, дърво от Р.Турция, 
които влага в своето производство и след това осъществява вътрешнообщностни доставки 
(ВОД) за страни от европейския съюз – Италия, както и износ за Р. Турция, чиито опаковки 
са същите. „Термал Интернейшънъл” ООД не пуска на българския пазар своя опакована 
продукция. Дружеството осъществява вътрешнообщностно придобиване (ВОП) на 
опаковани стоки (сурови и материали) от Германия и Италия, които влага в своето 
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производство и след това реализира своята продукция в Италия. Опаковките от ВОП са от 
хартия и картон, дърво. „Термал Интернейшънъл” ООД – гр.Кърджали използва опаковки за 
многократна употреба – пластмасови каси, които служат за вътрешнофирмени нужди. 
Дружеството не членува към организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. По 
време на проверката бе констатирано, че фирма „Термал Интернейшънъл” ООД няма 
заплатена продуктова такса за опаковки от опаковани стоки от вътрешнообщностно 
придобиване (ВОП) , дължима по чл.59, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
Следва продуктовата такса да бъде заплатена в полза по сметката на ПУДООС. 

  
В момента на проверката бяха представени следните документи: 
 

1. Дневници за покупки и продажби на „Термал Интернейшънъл” ООД  – гр. Кърджали. 
2. Справки – декларации по ДДС на „Термал Интернейшънъл” ООД – гр. Кърджали за 

периода 2012г. – 31.07.2017г. 
3. Инвойси за извършени ВОП–ве и ВОД-ве (и придружаващите ги документи – ЧМР-

та) на опаковани стоки от „Термал Интернейшънъл” ООД – гр. Кърджали за периода 2012г. – 
31.07.2017г. 

4. VIES-декларации за изпращания на опаковани стоки от „Термал 
Интернейшънъл”ООД – гр.Кърджали  за периода 2012г. – 31.07.2017г. 

5. Интрастат декларации за извършени ВОД – ве от „Термал Интернейшънъл”ООД – 
гр.Кърджали за периода на 2017г. 

6. Митнически документи за извършени вносове на опаковани стоки от „Термал 
Интернейшънъл” ООД – гр. Кърджали  за периода 2012г. – 31.07.2017г. 

7. Банково извлечение, удостоверяващо заплатени продуктови такси за опаковки от 
опаковани стоки към ПУДООС от внос от „Термал Интернейшънъл” ООД-гр.Кърджали за 
периода 01.01.2012г. – 31.07.2017г. 

 
„Термал Интернейшънъл” ООД - гр. Кърджали не изпълнява задълженията си по чл.59, 

ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера 
за заплащане на продуктова такса по отношение на заплащане на продуктова такса за 
опаковки от ВОП.  

 
2.  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, дружеството е „вносител“ и „потребител надолу по 

веригата“ на химични смеси в самостоятелен вид, в смеси и в изделия. 
За осъществяване на производствената си дейност, дружеството употребява и съхранява 

химични смеси в самостоятелен вид, в смеси и в изделия. 
При проверката са представени информационни листове за безопасност на всички 

употребявани и съхранявани химични смеси в самостоятелен вид и в смеси, които отговарят 
на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). 

При проверката на място е представено документално потвърждение (Submission report 
от Европейската агенция по химикали (ECHA)) за извършена предварителна регистрация на 
четири броя химични вещества.  

Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси (CLР). 

При проверката дружеството не представи документ за извършена нотификация на 
внасяните химични вещества в смеси в Европейската Агенцията по химикали (ЕСНА).  

Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 
вещества и смеси (ОХВС) (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

Дружеството не притежава отделен склад за съхранение на химикалите. Част от смесите 
се съхраняват в цех № 2, в обособена за целта зона, в оригинални фабрични опаковки, 
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разположени върху скари. В двата цеха с № 1 и 2 е изградена е вентилационна система. Не са 
констатирани химикали с изтекъл срок на годност.  

В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни 
химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) беше представена оценка на 
безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно 
изискванията на Раздел ІV от Наредбата, която следва да се актуализира, като се допълнят 
всички химикали, които се съхраняват и употребяват. Представени са документите, 
доказващи съответствието с изискванията за организация за съхранението на химикалите. Не 
е представена Програма за 2017 г. за обучение на отговорните лица за съхранението на 
ОХВС. Във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата за реда и начина за 
съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.), на местата за 
съхранение на смесите не са поставени указателни табели, указващи категорията им на 
опасност. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 
 

1. Да се представи в РИОСВ Хасково на хартиен носител актуална оценката на 
безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси /ОХВС/ по чл. 9 от 
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. 
бр.43/07.06.2011 г.), утвърдена със Заповед №РД-288/03.04.2015 г. на министъра на околната 
среда и водите. 

Срок на изпълнение: 02.09.2017г. 
Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

2. Да се представят в РИОСВ Хасково на хартиен носител Програма за 2017 г. за 
обучение на отговорните лица за съхранението на ОХВС.  

Срок на изпълнение: 02.09.2017г. 
Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

3. Във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата за реда и начина за 
съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.), на местата за 
съхранение на смесите да се поставят указателни табели, указващи категорията им на 
опасност. 

Срок на изпълнение: 02.09.2017г. 
Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

4. Да се представят в РИОСВ Хасково на хартиен носител документи потвърждаващи 
извършена нотификация за всички внасяни от дружеството химични вещества в смеси 
/описани подробно в констатациите/. 

Срок на изпълнение: 02.09.2017г. 
Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

 

Във връзка с чл.119, ал.6 и чл.120 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в 
седемдневен срок да се представят в РИОСВ – Хасково следните документи:  
  (предписания, срок за изпълнение и отговорник за изпълнението им) 

 

5. Вътрешнофирмени спецификации – Приложение № 12 към чл. 10, ал. 1 (ДВ, бр. 53 от 
10.06.2008г.). 

Срок на изпълнение: 09.08.2017г. 
Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 
 

6. Месечни справки – декларации за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчен материал 
и размера на продуктовата такса - Приложение № 13 към чл. 10, ал.3 (ДВ, бр. 5 от 
20.01.2009г.) за периода 01.07.2012г. – 30.06.2016г. 

Срок на изпълнение: 09.08.2017г. 
Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

 
7. Месечни справки–декларации за пуснати на пазара опаковани стоки–Приложение 

№15 към чл. 16, ал. 1 (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016г.) за периода 
01.07.2016г. – 31.07.2017г.  

Срок на изпълнение: 09.08.2017г. 
Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 
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8. Платежни документи, удостоверяващи заплатена продуктова такса за опаковки от 
опаковани стоки към ПУДООС от вътрешнообщностно придобиване (ВОП) от „Термал 
Интернейшънъл” ООД - гр. Кърджали за периода 01.06.2016г.–31.07.2017г. 

Срок на изпълнение: 09.08.2017г. 
Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

9. Счетоводни справки за извършени внос и ВОП-ве на опаковани стоки от  „Термал 
Интернейшънъл” ООД – гр. Кърджали за периода 01.07.2012г. – 31.07.2017г. 

Срок на изпълнение: 09.08.2017г. 
Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

 
V. Съответствие, последващ контрол 
 
По време на проверката на обекта, стопанисван от „Термал Интернейшънъл” ООД са 

констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и са дадени девет предписания, като е поставен срок за 
тяхното изпълнение. 

 
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка по 

документи. 
 
 
 
 


