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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка 
на производство на каучукови и пластмасови съединения за автомобилната индустрия 

на „ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ" АД, Кърджали 
 

 
 

На основание Заповед № 93/22.11.2016 г. на Директора на РИОСВ - Хасково и съгласно списъка 
на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на РИОСВ 
гр. Хасково за 2016 г., на 23.11.2016 г. е извършена проверка на Производство на каучукови 
съединения и пластмасови тръби на „ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Кърджали, Индустриална зона Юг. 

 
 
 

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: 
 

 дейности, свързани с отделяне на ЛОС; 

 инсталация за производство (миксиране) на каучукови ленти; 

 котел за получаване на прегрята водна пара (175ºC) „Selnikel”; 

 инсталация за оползотворяване на пластмасови отпадъци от полиамид 

 управление на отпадъците – площадки за предварително съхранение на отпадъци, 
отчетност. 

 складови помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси; 

 изпълнение на изискванията за етикетиране на продуктите; 
 
 
 

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

Предмет на дейност: производство на каучукови съединения и пластмасови тръби 
предназначени за автомобилната индустрия. 

 

І АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ: 

Проверката се извършва във връзка с изпълнение изискванията на Закона за чистота на 
атмосферния въздух (Обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г.,), Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми 
за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти 
и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 /5.08.2005 г., изм. бр. 

14/20.02.2015 г.) и Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи 
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органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат 
на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ, бр. 40 /28.05.2010 г., изм. бр. 
24/12.03.2013 г.) 

Изискванията на горе цитираната Наредба № 7 се отнасят за категории дейности, описани 
в Приложение № 1 към нея. В основната производствена дейност на „ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ“ АД 
може да се разграничат следните категории дейности – „Преработка на каучук“, „Друго 
почистване на повърхности“ и „Нанасяне на слепващо покритие“, свързани с употребата на 
органичен разтворител и попадащи в обхвата на Наредба № 7. Използваната смес, съдържаща 
органичен разтворител в категорията дейност „Друго почистване на повърхности“ е 
освобождаващ агент MD 18, а в дейност „Нанасяне на слепващо покритие” - локтайт 454 
лепило. Използваното вещество, съдържащо органичен разтворител в дейност „Преработка 
на каучук“ е перхлоретилен, което се използва само при един вид от произвежданите 
изделия. Веществото се нанася с контролирано пръскане върху повърхността на армирания 
вече маркуч, като втория слой на маркуча се слепва върху армирания с кевлар първи слой. 
Процеса се извършва в кабина за нанасяне на перхлоретилен, която е мобилна. На вход и 
изход на кабината има въздушни завеси. При нанасянето на веществото, кабината се свързва 
към вентилационна система, като вентилационните газове се извеждат и изпускат в 
атмосферния въздух през изпускащо устройство. 

Количествата органичен разтворител, вложени в дейността през 2015 г. за трите категории 
дейности са декларирани, като използваните разтворители за всяка дейност не превишават 
годишната прагова стойност, поради което операторът няма задължение да изготвя план за 
управление на разтворителите. 

При производството на каучукови ленти, дозирането на веществата се извършва в миксер, 
като образувалият се прах при процеса на смесване се извежда с помощта на вентилатор, 
монтиран над миксера. За улавянето му са монтирани два броя прахоуловители – ръкавни 
филтри, които са изведени в общ газоход, като един източник на организирани емисии в 
атмосферния въздух. На 18.12.2015 г. е извършен собствен мониторинг на изпусканите в 
атмосферния въздух вредни вещества от инсталацията за миксиране на каучук. Резултатите от 
измерванията са представени в РИОСВ – Хасково, контролираните показатели (общи 
въглеводороди и прах) не превишават регламентираните норми за допустими емисии. 
Собствените периодични измервания са извършени от акредитирана изпитвателна 
лаборатория „ХЕСПА“, гр. София, притежаваща валиден сертификат. 

За производство на пара за технологични нужди и отопление функционира парова 
централа, в която е монтиран и се използва един котел с мощност 5.2 MW. Като гориво се 
използва компресиран природен газ. Емисиите на вредни вещества в резултат на дейността 
на котела се отделят в атмосферния въздух през изпускащо устройство към котела с височина 
H=18 m. На 18.12.2015 г. са извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите 
на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащото устройство към котела 
от паровата централа. Резултатите от измерванията са представени в РИОСВ – Хасково, 
контролираните показатели (серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид) не 
превишават регламентираните норми за допустими емисии. Собствените периодични 
измервания са извършени от акредитирана изпитвателна лаборатория „ХЕСПА“, гр. София. На 
15.11.2016 г. са извършени контролни измервания на инсталацията за миксиране на каучук. 
Измерванията са извършени от РЛ-Стара Загора към ИАОС-София, предстои издаване на 
протокол от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 
източници. 

За климатизация на административните и производствени помещения са монтирани и се 
използват два термопомпени агрегата: Чилър –York, съдържащи по 16 кг. хладилен агент R 407 
C (28.38 т СО2 екв), три климатични системи YORK, всяка с два компресора, заредени с 
хладилен агент R 410 A, съдържащи съответно 37.6 кг (78.49 т CO2 екв.), 28.1 кг (58.67 т CO2 
екв.); 37.6 кг (78.49 т CO2 екв.), 28.1 кг (58.67 т CO2 екв.) и 37.6 кг (78.49 т CO2 екв.), 38.1 кг 
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(79.55 т CO2 екв.) За използваните климатични системи се водят досиета за техническо 
състояние, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския  парламент 
и на  Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове. На всички 
климатични системи са извършени проверки за херметичност през 2015 г., резултатите са 
нанесени в съответните досиета. Сервизното обслужване се извършва от „БМ АУТОМЕЙШЪН“ 
ЕООД – София, проверките за херметичност са извършени от лица, притежаващи документи 
за правоспособност първа категория, издадени от ББКМ - София. 

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: 

На територията на производственото предприятие се извършват следните дейности по 
отпадъците: разделно събиране и съхранение на генерираните отпадъци на мястото на 
тяхното образуване и оползотворяване на пластмасови отпадъци от полиамид в инсталация 
за смилане и гранулиране. За извършваните дейности по оползотворяване на пластмасови 
отпадъци с код на дейността R 3, съгласно § 1, т.13 от ДР ЗУО и Приложение № 2 към ЗУО, 
дружеството притежава регистрационен документ № 14-РД-99-00 от 25.03.2013 г. 
Извършваните дейности по оползотворяване са в съответствие с условията на 
регистрационния документ – спазва се технологията на оползотворяване, като през 2015 г. са 
оползотворени 11.095 т пластмасови отпадъци. 

В „ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ” АД е въведена система за разделно събиране и съхраняване на 
отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност. Генерират се следните 
видове отпадъци: стружки и изрезки от метали и пластмаса, отпадъци от пластмаса, каучукови 
изрезки, отработени машинни масла, отпадъци от текстилни влакна, замърсени абсорбенти, 
луминесцентни лампи, отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и опаковки, замърсени с 
опасни вещества; утайки от пречистване на отпадъчни води и др., за които е извършена 
класификация на образуваните отпадъци по реда на Наредба № 3 от 01.04.2004г. за 
класификация на отпадъците (ДВ бр. 44 от 25.05.2004г.). Не се констатира наличие на 
новообразувани отпадъци, за които да не е извършена класификация по реда на наредбата. 

За събиране и съхранение на отпадъците от всеки от трите корпуса на завода са 
организирани площадки за събиране и временно съхранение на образуващите се в 
съответния корпус отпадъци, като се използват специални контейнери с капаци за 
отпадъците: стружки и изрезки от пластмаса и метали, хартия, уплътнители и каучукови 
изрезки. От тези площадки отпадъците се събират в централизирана площадка, оборудвана с 
контейнери с обем около 20 m3, предназначени за транспорт с товарни автомобили. 

Отработените масла се съхраняват в затворени, метални варели, на обособени за целта 
площадки. Съдовете и местата за съхранение на отпадъците са обозначени с надпис за вида 
на съхранявания отпадък. 

Утайките от пречистване на отпадни води се събират в бетонен резервоар – част от 
пречиствателната станция, без да се подлагат на предварително третиране. През 2015 г. са 
образувани утайки в количество от 0.88 т, които са предадени за по-следващо третиране. 

„ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ” АД предава образуваните отпадъци за транспортиране и по-
следващо третиране на лица, притежаващи необходимите документи по чл.35 от Закон за 
управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г.) , въз основа на сключени писмени договори. 
Представени са договори с лица, на които се предават отпадъците за транспортиране и по-
следващо третиране за всички образувани отпадъци. 

Отчетността по отношение управлението на отпадъците се води, съгласно изискванията 
на Наредба № 1 от 2014 г за реда и образците по които се предоставя информацията за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри. Дружеството, 
притежава заверени отчетни книги за образуваните отпадъци с обособени раздели за всеки 
вид (код) отпадък, по Приложение № 1 от наредбата, и попълва необходимите данни за 
количеството на образувани и предадени за последващо третиране отпадъци. Когато не са 
образувани отпадъци през един календарен месец, това също се отразява в отчетните книги. 
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Дружеството води отчетна книга по приложение № 4 от наредбата за отразяване на 
дейностите по оползотворяване на отпадъците, които извършват. При предаване на опасни 
отпадъци се попълва идентификационен документ по приложение № 8 от Наредбата – 
представени по време на проверката за отпадъци с кодове: 080111*, 130208* и 070214*. 
Годишните отчети по отпадъците са представени в ИАОС гр. София в срока, определен от 
наредбата (представена товарителница с дата 03.02.2016 г.) 

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.33, ал. 2 и 4 от ЗУО на територията на 
производственото предприятие се извършва разделно събиране на битови отпадъци за 
следните отпадъчни материали: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал. 

ІІІ. ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА: 

Проверката е на основание чл. 25, т. 3-9 и т. 16 от Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС). 

Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Съгласно изискванията на REACH, фирма „ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ“ АД се явява „производител“, 
“вносител” и „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. 

За осъществяване на производствената си дейност, дружеството използва опасни 
химични вещества и смеси. Представени са информационни листове за безопасност, които 
отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006. Съхраняваните. 
химикали се закупуват от български дистрибутори или се трансферират от страни от ЕС 
.(Франция, Германия и др.). Фирмата извършва директен внос на ОХВС от Република Турция и 
САЩ. 

 

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

В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ 
бр. 43/2011), дружеството представи актуална оценка на безопасността на съхранението на 
ОХВ и смеси по чл.9 от Наредбата. Представени са всички документи, доказващи 
съответствието с изискванията за организация за съхранението на химикалите. Представена е 
програма за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и 
смеси. ОХВС се съхраняват в оригиналните, фабрични опаковки с етикет от производителя, 
съгласно условията за съхранение, посочени в ИЛБ. Не са установени разливи. На местата за 
съхранение са поставени указателни табели, указващи категорията на опасност на 
съхраняваните химикали, съгласно чл.7, т.6 на Наредбата. 

Работниците във фирмата имат достъп до информацията от информационните листове за 
безопасност (ИЛБ) посредством инструктажите на работното място, осигурени са подходящи 
ЛПС. В производствените помещения е монтирана пожароизвестителна и пожарогасителна 
инсталация. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
 

За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на 
екологичното законодателство са дадени предписания и поставени срокове за тяхното 
отстраняване. 

 
 
 

V. Съответствие, по-следващ контрол 
 

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена по-следваща проверка при 
необходимост на място и/или по документи. 


