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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е 
Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О 

 
 

Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „Алпина-тур” ООД, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково 

 
 

На основание Заповед № 95/29.11.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2016г., 

на 01.12.2016г. е извършена комплексна проверка на „Алпина-тур” ООД, гр. Хасково, със 

седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.“Сан Стефано“ № 22, вх.“А“, ет.2, ап.16, 

общ. Хасково, обл. Хасково, представлявано от Вълкан Джисов - Управител. 

 

I. Цел на проверката 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 

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

среда. 
 

II. Проверени инсталации и дейности: 

 изпълнение на условията в разрешителното за заустване; 

 съществуващи пречиствателни съоръжения; 

 съхранение на опасни химични вещества и смеси и информационни листове за безопасност; 

 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
Основен предмет на дейност: производство на бетонови и варови смеси. 

 

І. Води: 

При проверката се констатира, че варо - бетоновия възел работи. За битови и 

производствени нужди се ползва вода от водопроводната мрежа на гр. Хасково. Формираните 

битово-фекални и производствени отпадни води преминават през пречиствателно съоръжение 

състоящо се от три последователни утаителя с преграда от чакъл и филтър от едър и фин чакъл. 

След него те се заустват чрез тръба ф500 мм в приемника – дере на около 200 м по – надолу от 

обекта.. За обекта е издадено разрешително за заустване № 33740183/14.12.2015г. Дружеството 

е изпълнило собствен мониторинг през месец април тази година. Взета е проба за анализ от РШ 

на изход от пречиствателно съоръжение. 

 

IІ. Опасни химични вещества: 

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и във връзка с извършване на контролна дейност по изпълнения 

на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали (REACH). 

Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Основен предмет на дейност: производство на негасена вар. 

Съгласно изискванията на Регламент REACH, дружеството се явява „производител“ и 

„потребител надолу по веригата – формулатор на смеси“ на опасни химични вещества и смеси. 

Дружеството произвежда калциев хидроксид /гасена вар Са(ОН)2/ и „формулира“ бетонови 

смеси. 

1. „Алпина - тур“ ООД има изградено варово стопанство. Дружеството произвежда варов 

разтвор за зидарии и мазилки, който се продава на клиенти в неопакован вид. Производството 
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на гасена вар (калциев хидроксид) се счита за производство на химично вещество и подлежи на 

регистрация в Агенцията по химикали в Хелзинки (ЕСНА), съгласно изискванията на Дял ІІ на 

Регламент (ЕО) (REACH). По време на проверката не беше представен документ за извършена 

регистрация на химичното вещество калциев хидроксид (гасена вар с CAS № 1305-62-0), 

съгласно изискванията на Дял ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006. 

2. За „формулиране“ на бетонови смеси се употребяват цимент, пясък, филц и вода, като 

циментът се съхранява в два броя силози съоръжени с филтърно платно за прахоулавяне, а 

пясъкът и филца - на открита площадка. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

1. Да се представи в РИОСВ Хасково документ, удостоверяващ извършена регистрация на 

химичното вещество калциев хидроксид (гасена вар с CAS № 1305-62-0), съгласно 

изискванията на Дял ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006. 

Срок за изпълнение: 16.12.2016 г. 

Отговорник: Управител 

2. Да се представят в РИОСВ Хасково копия на информационните листове за безопасност 

на гасената вар и бетона, които да отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент 

(ЕО) 1907/2006, изменено с Регламент (ЕС) 2015/830. 

Срок за изпълнение: 16.12.2016 г. 

Отговорник: Управител 

3. Да се представи в РИОСВ Хасково информация за количеството произведен калциев 

хидроксид (гасена вар с CAS № 1305-62-0), в тонове/година, за 2013 г., 2014 г,, 2015 г. и 2016 г. 

включително. 

Срок за изпълнение: 16.12.2016 г. 

Отговорник: Управител 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта са констатирани несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС). За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща 

проверка по документи. 


