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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка  
на „Ве Ка Ес България“ ООД, гр. Кърджали 

 
На основание Заповед № 39/06.06.2017г. 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 07.06.2017г. е извършена комплексна проверка на „Ве Ка Ес 
България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кърджали, общ.Кърджали, 
обл.Кърджали, Промишлена зона „Летище”, ЕИК 131121168, представлявано от Вилхелм 
Фридрих Холтграве – 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: 
 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

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

отпадъци; 
 Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 

 
ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Предмет на дейност: пране и багрене на готови изделия. Производствените дейности са 
организирани в следните структурни звена: пране, багрене, сушене и окачествяване. Процесът 
на багрене не е задължителен етап от производствените процеси. Извършват се следните 
видове обработки: „ензим“, „софт“, „стоун“ и „гармент“, „блийч“ и „рийс“. 

 
1. Опасни химични вещества 
Проверката е на основание чл. 25, т. 3-9 и т. 16 и т. 17 от 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, фирма „Ве Ка Ес България“ ООД е „потребител надолу по 
веригата“ на опасни химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. В своята 
производствена дейност, дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества в 
самостоятелен вид и в смеси: багрила за текстилни спомагателни средства /ТСС/, пигменти за 
ТСС, суровина за ТСС, оцетна киселина, натриев метабисулфит, натриев карбонат, водороден 
прекис, натриев хипохлорит, натриев перборат, натриев хидросулфит, железен трихлорид, 
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лимонена киселина, сода каустик и компресирана природна газ. Употребяваните химикали се 
закупуват от европейски производители и български дистрибутори. Дружеството поддържа 
картотека с информационни листове за безопасност (ИЛБ). Представените ИЛБ на опасните 
химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, не отговарят на изискванията на 
Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH по форма и съдържание. 

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

Смесите се съхраняват в обособен склад, като част от цех Финиширане, в оригинална 
фабрична и оборотна опаковка, етикетирани са от производителя. На част от етикетите, 
езикът на който са изписани не отговаря на държавата - членка, в която сместа се пуска на 
пазара. Осигурени са пожарогасители. Изградена е вентилационна система на цех 
Финиширане. На територията на площадка за компресиран природен газ, във Возима система 
от бутилкови групи за превоз на сгъстен газ метан, в бъндели се съхранява метан. Площадката 
е оградена, изградена е заземителна и мълниезащитна система и е с ограничен достъп. 

При проверката е представена оценка на безопасността на съхранението на опасните 
химични вещества и смеси /попълнена през 2015 г./, съгласно изискванията на Раздел ІV от 
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 
43/07.06.2011 г.), във формат утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на 
околната среда и водите. Представената оценка не е коректно попълнена. При проверката не 
са представени документите, доказващи съответствието с изискванията за организацията за 
съхранението на химикалите. Не е представена е Програма за провеждане на обучение на 
отговорните лица за съхранението на ОХВС и протокол от проведено обучение на 
отговорните за съхранението на химикали лица. 

Дружеството има изградена локална пречиствателна станция, където се обработват 
промишлените отпадъчни води.  

Контрол по изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І „Контрол на 
опасностите от големи аварии“ на Закона за опазване на околната среда (Отм., нов - ДВ, 
бр. 62/2015 г) 

На територията на производствената площадка на „Ве Ка Ес България“ ООД се съхраняват и 
употребяват опасни химични вещества по Приложение 3 на ЗООС. Във връзка с изискванията на 
чл.103, ал.1 от ЗООС и чл.6, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 
и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5/2016 г) при проверката не беше представен 
доклад от извършена класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС. Докладът следва да се изготви и 
документира по образец съгласно Приложение № 1от Наредбата. 

Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите: 
Фирма „Ве Ка Ес България“ ООД в рамките на своята дейност употребява и съхранява 
детергенти. При извършване на проверка за биоразградимост на повърхностно активните 
вещества /ПАВ/ е изискана и не е представена техническа документация, удостоверяваща 
нивото на биоразградимост на ПАВ в състава на детергентите. В представените 
информационните листове за безопасност /ИЛБ/ в раздел 12/15 на ИЛБ не е налична 
информация за биоразградимостта на ПАВ, съгласно чл. 9, ал.1 и Приложение ІІІ на 
Регламент (ЕО) № 648/2004. 

 

2. Управление на отпадъците 
В резултат на извършваните производствени дейности и използваните материали се 

образуват следните отпадъци по смисъла на параграф 1 т. 17 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012 г.): 15 01 01- хартиени и 
картонени опаковки; 15 01 02 - пластмасови опаковки; 15 01 04 – метални опаковки; 15 01 10* 
- опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества и 04 02 
19* - утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни 
вещества. Дружеството е извършило класификация на образуваните отпадъци по реда на 
Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците /ДВ, бр.66 от 08.08.2014г./. На 
територията на фабриката е изградена локалната пречиствателна станция за химично и 
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биологично третиране на производствените води. Към момента работи само химичното 
стъпало, поради което няма образувани утайки от пречистване на отпадъчни води в 
биобасейна. Отпадъчните води от пералните машини постъпват през шахта в 3 бр. метални 
баки /резервоари/, всеки с обем 34 куб.м., където се извършва химическото им третиране с 
реагенти, след което преминавайки през открит басейн /около 150 куб.м./ чрез помпа се 
изпомпват в цистерни и се извозват до АРЗ „Капитан Петко Войвода“ АД, на основата на 
сключен договор от 02.01.2016г. и актуален към момента. До момента шахтата не е 
изгребвана и няма образувани отпадъци от утайки. 

На територията на производствената площадка са обособени подходящи места за 
съхранение на отпадъците от опаковки. Определените места за съхранение на отпадъците са 
обозначени с кода и наименованието на съхранявания отпадък. Към момента на проверката се 
съхраняват пластмасови опаковки – бидони от химикали, които не се предават за последващо 
третиране, а се връщат на доставчика на химикали за повторна употреба. Не се констатира 
смесване или разпиляване на отпадъци. 

Бяха представени сключени актуални писмени договори с лица, притежаващи 
необходимите документи по ЗУО, на които се предават образуваните отпадъци за последващо 
третиране – с „Анес-96“ ООД. За всеки от образуваните отпадъци се води отделна отчетна 
книга по Приложение № 1 от  Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публичните регистри (ДВ бр. 51/2014). Книгите не са налични в обекта, поради което на 
основание чл.119, ал.6 от ЗУО ще бъдат изискани за проверка. 

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

екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е дадено  
предписание с поставен срок за неговото изпълнение. 
 

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

 

  

 

   


