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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „Климатех” АД, гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково 

 
 

На основание Заповед № 61/29.08.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

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

на 02.09.2016г. е извършена комплексна проверка на „Климатех” АД, гр. Димитровград, със 

седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.“Бродско шосе“ № 1, общ. 

Димитровград, обл. Хасково, представлявано от инж. Панчо Панев - 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: 

 източници на отпадъчни води; 

 площадкова канализация и изпомпване на водите; 

 източници на емисии на летливи органични съединения; 

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

 управление на отпадъците – отчетност, условия на предварително съхранение на отпадъци, 

предаване на отпадъци за третиране; 

 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
Основен предмет на дейност: производство на отоплителна, вентилационна и 

въздухопречиствателна техника. 

Производството е организирано в следните цехови структури: заготвителен, монтажен и 

бояджийно. 

 

І. Води: 

Дружеството формира битови, производствени и дъждовни отпадъчни води. При 

производствената дейност се извършва механична обработка на металите, заваряване и 

боядисване. Заварките по елементите от неръждаема стомана се пасивират с паста от 

дехидратирана азотна и флуорводородна киселина. След измиване на елементите с вода в 

оформени вани промивните води постъпват в площадкова канализация, която отвежда 

образуваните битови, производствени и дъждовни води в помпена станция с черпателен 

резервоар. В него е монтирана помпа за периодично изпомпване на събраните води към ГПСОВ 

– Димитровград. Сключен е договор за отвеждане и пречистване на отпадъчните води от обекта 

с ,,В и К“ООД, Димитровград от 21.06.2016г. Изградено е канализационно отклонение за 

включване в близка шахта от градския колектор за кв.“Изток“ по северния околовръстен път, 

който граничи от запад с площадката. Съгласно постъпило от дружеството писмо Вх.№ В – 

155/15.06.2016г. в РИОСВ – Хасково е скъсана пломбата, за да се тества отклонението и да се 

включи обекта към градската канализация и ГПСОВ – Димитровград. Отпадните води вече не 

се изпомпват в р.Марица, отвеждащата тръба е прекъсната и затапена. На дружеството е 

издадено Удостоверение № 14/06.07.2016г. за въвеждане в експлоатация на строеж 

„Канализационно отклонение към производствена сграда на „Климатех“АД в ПИ № 

21052.1010.149, кв.215, гр.Димитровград“ от Община Димитровград. 
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IІ. Атмосферен въздух: 

Проверката е на основание Закон за чистотата атмосферния въздух (ЗЧАВ) и във връзка с 

извършване на контролна дейност по изпълнение на изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 

г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в 

околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в 

определени инсталации (Наредба № 7). Установените с Наредба № 7 общи изисквания се 

отнасят до инсталациите, извършващи дейности от категориите съгласно Приложение № 1 към 

нея. Дейността на „Климатех“ АД, гр.Димитровград съгласно Приложени № 1 е „Други 

покрития, включително върху метал, пластмаса, текстил, тъкани, филмови ленти и хартия“ (> 

5). Нанасянето на покритие върху детайлите се извършва в обособено бояджийно отделение. 

Монтирана е аспирационна система за извеждане емисиите на ЛОС в атмосферния въздух. В 

дейността по нанасяне на покритие се използват следните продукти, съдържащи органичен 

разтворител: 

Боя – SOLVALIT и TERMODUR 600 - ASS с вносител „Дикси“ООД, гр.Габраво, в много 

малки количества боя на „Оргахим“ АД, гр.Русе 

Грунд - REM AK Corroprimer 7011, с вносител „Дикси“ООД, гр.Габраво 

Разредител - VERDONNUNG с вносител „Дикси“ООД, гр.Габраво 

Втвърдител – HAERTER 976, HAERTER VERDONUNG ASS с вносител „Дикси“ООД, 

гр.Габраво 

Използвaните продукти се доставят от България. 

Операторът е изпълнил задължението си за докладване на количеството вложени 

разтворители в дейността за 2015г. Подадената информация за количеството на използвания 

разтворител, съгласно декларация за 2015г. е 0,77 т/год. При проверката се установи, че в 

декларацията са отразени използваните в дейността продукти и съответно процентното 

съдържание на разтворител в тях. Консумацията на разтворител за 2015г. е под праговата 

стойност за консумация на разтворител (ПСКР) за категория дейност „Други покрития, 

включително върху метал, пластмаса, текстил, тъкани, филмови ленти и хартия“, 

регламентирана в Приложение № 2 към чл.2, ал.1 от Наредба № 7, поради което няма 

задължение за изготвяне и представяне на план за управление на разтворителите. 

Дружеството е регистрирано с Удостоверение № 10/27.11.2013г. и регистрационен номер 

HKV00010 в публичния електронен регистър на инсталациите, източници на ЛОС по чл.30л от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

 

IІ. Опасни химични вещества: 

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

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

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

вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 

1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH). По смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 дружеството се разглежда като „потребител 

надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. За осъществяване на 

производствената си дейност, дружеството използва: Боя /SOLVALIT и TERMODUR 600 - ASS, 

Оргахим“ АД, Грунд - REM AK Corroprimer 7011, Разредител - VERDONNUNG, Втвърдител – 

HAERTER 976, HAERTER VERDONUNG ASS, дистрибутор „Дикси“ ООД Габрово и газове 

под налягане (кислород, аргон, старгон С-18 и кислород), с дистрибутор „SOL България“ ЕООД 

София. 

Представиха се информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на 

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

Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества 

и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 
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Проверени са местата за съхранение на химикалите, намиращи се на територията на 

обекта, а именно: 

- газовете под налягане се съхраняват под навес в близост до производствения цех; 

- боите, разредителя, грунда и втвърдител се съхраняват в отделно помещение до 

„Бояджийно отделение“; 

- В отделен склад се съхранява готов разтвор за пасивиране /смес от азотна киселина и 

флуороводородна киселина/ в пет броя ай би ес контейнери, всеки по 1т. 

Всички химикали се съхраняват в оригинална, фабрична опаковка етикетирани от 

производителя. Достъпът на външни лица до складовете е ограничен. Осигурени са подходящи 

адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне на евентуални разливи. 

Съгласно изискванията на чл.6, т.6 от Наредбата са поставени указателни табели, 

указващи категорията на опасност на съхраняваните химикали, осигурени са пожарогасители. 

Работниците във фирмата имат достъп до информацията от информационните листове за 

безопасност (ИЛБ). 

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 документирана оценката 

на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, по чл. 9 от 

Наредбата. Представени са документите, доказващи съответствието с изискванията за 

организация за съхранението на химикалите. Представена е Програма за обучение на 

отговорните лица за съхранението на ОХВС. 

 

IІ. Отпадъци: 

В резултат на извършваните производствени дейности се образуват следните отпадъци с 

кодове: 12 01 01; 12 01 03; 13 01 10*; 15 01 03; 15 01 10*; 12 01 18* и 16 01 03, за които 

дружеството е извършило класификация по реда на отменената Наредба № 3/2004 г. за 

класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.). През 2015 г. дружеството извършва 

класификация на отпадък с код и наименование 150202* - замърсени с опасни вещества 

абсорбенти  - дървени стърготини напоени с масла, получени при почистване на разливи около 

машините. Не е настъпила промяна в извършваните производствени дейности и използваните 

материали, което да доведе до образуване на нови отпадъци. И през 2016 г. обслужването на 

собствения автомобилен парк, включващо дейности по смяна на автомобилни гуми, 

акумулатори, масла, филтри и антифриз се извършва от външни фирми, поради което на 

територията на предприятието отново не се образуват отпадъци от поддръжката на автомобили. 

В обекта има обособени места за съхранение на образуваните производствени и опасни 

отпадъци както на открито, така и в закрити производствени помещения. Осигурени са 

подходящи съдове /метални контейнери, пластмасови контейнери и метални вани/ за 

съхранение на отпадъците. Места за съхранение са обозначени с наименование на съхранявания 

отпадък. Не се констатира смесване на различни по вид отпадъци, както и на опасни и неопасни 

отпадъци. 

Отпадъците се предават за последващо третиране на лица притежаващи документи по 

чл.35 от ЗУО, въз основа на сключени писмени договори и приемо - предавателни протоколи, 

по време на проверката са представени договори и протоколи с на ЕТ “Маркет Мейкър - Галя 

Павлова“ гр.Димитровград. и „Анес - 96“ ООД. През 2015 г. са предавани за последващо 

третиране следните отпадъци с кодове: 120101, 120103, 120118* и 150110* . При предаване на 

опасни отпадъци за транспортиране и последващо третиране се попълва Идентификационен 

документ – представени по време на проверката – 2 бр. 

Отчетността се води в отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба № 1/2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.). Книгата е прошнурована, номерирана и 

заверена от РИОСВ - Хасково на 26.01.2015 г., с обособени раздели за всички отпадъци. 

Отчетността по отпадъците се води, като е спазено изискването за минимум един запис на 

месец, като липсата на дейност с отпадъци през един календарен месец също е отразена. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 
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По време на проверката не са давани предписания. 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

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

екологичното законодателство. 


