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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на „Кирково“ ООД 

 

 

На основание Заповед № 42 от 19.07.2016 г на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 

РИОСВ Хасково за 2016 г., на 19.07.2016 г. е извършена проверка на „Кирково“ ООД 

находяща се в с. Кирково, ул. „Д. Благоев“ №29 

 

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: 

 Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(ЗЗВВХВС); 

 управление на отпадъците- отчетност; площадка за предварителното съхранение 

на отпадъци; 

 

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

Предмет на дейност: производство на хидравлични цилиндри  и пневматични елементи.

   

І. Опасни химични вещества  

Проверката е на основание 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). 

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

надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. В своята производствена дейност, 

фирмата употребява и съхранява: боя, втвърдители, разредители, грундове, препарати за 

обезмасяване, охлаждаща течност, лепила, газове под налягане. 

Доставката им се извършва от български дистрибутори. Фирмата не произвежда и не 

внася вещества, по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006. При проверката бяха представени 

информационни листове за безопасност (ИЛБ) на всички химикали, които се съхраняват на 

площадката отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006.  
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Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества 

и смеси (обн. ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

Проверени са складовете за съхранение на химикали, намиращи се на територията на 

обекта, а именно: 

- В Склад „Моторни, смазочни масла и зъбни предавки“ се съхраняват масла /моторни, 

смазочни и масла за зъбни предавки. Констатирани са разливи от масла. Не са осигурени 

подходящи адсорбенти, включително и съдове, които да гарантират пълното улавяне на 

разливите. 

- За заваряване се използва газова смес от аргон и въглероден диоксид. Аргонът се 

съхранява в хранилище с капацитет 4 т. Въглеродният диоксид /втечнен газ/ се съхранява в 

бъндели, разположени под навес, защитен от атмосферни влияния; 

- За разрязвяне на ламарина се използва кислород /съхранява се в цех „Заготовка на 

материали/ в бъндели; 

- В склад за „Боя“ се съхраняват боя, втвърдители, разредители; 

- Хранилище за дизелово гориво, с капацитет 1 т.; 

Всички химикали се съхраняват в оригиналните фабрични опаковки и етикетирани от 

производителя. Количествата на съхраняваните химикали са малки и зависят от поръчките.  

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 трябва да се актуализира. Съгласно 

изискванията на чл.7, ал. 2, т. 6 от Наредбата не са поставени указателни табели, указващи 

категорията на опасност на съхраняваните химикали. Не са представени документите, 

доказващи съответствието с изискванията за организация за съхранението на химикалите. Не 

е представена Програма за обучение на отговорните лица за съхранението на ОХВС.  

 

Глава 7, раздел І на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

На територията на производствената площадка на „Кирково“ 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 трябва да се изготви и документира по образец съгласно Приложение № 1от 

Наредбата. 

 

ІІ. Управление на отпадъците 

Основен предмет на дейност на „Кирково“ ООД е производство на хидравлични 

цилиндри  и пневматични елементи. От дейностите в цеха изготвяне и монтаж на детайли за 

пневматични елементи включително тяхната обработка с бой и лакове се образуват отпадъци, 

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

за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2004г.), на отпадъци със следните кодове:120101; 

150202*; 150101; 200121*; 150102; 160213*; 150110*, 130208*, 191202. Няма промени в 

използваните суровини или в технологичните процеси, в резултат на които да настъпят 

изменения във вида на генерираните отпадъци 

Във връзка с извършваната текуща промяна в организацията на производство се налага 

обособяването на нови места за предварително съхранение на образуваните отпадъци. 

Предвидените площадки, са закрити помещение с непропусклив под, които са  подходящи за 

съхранението на отпадъци. Отпадъците от луминисцентните лампи се съхраняват в избено 

помещение под административната сграда, с ограничен достъп. Стружките и изрезките от 

черни метали се съхраняват в 6-тонни метални контейнери в отделен заключващ се склад. Не 

се допуска смесване на опасни с производствени неопасни отпадъци, на оползотворими с  

неоползотворими. 

Дружеството предава производствените и опасните отпадъци, въз основа на сключени 

писмени договори на лица, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО за съответната дейност 
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и отпадък. Представени са актуални договори с "Феникс Т" ЕООД и „Балбок Инженеринг“ 

АД, както и съпътващата ги документация като приемно-предавателни протоколи,  

идентификационни документи издавани при. предаване на опасните отпадъци. 

Дружеството води отчетност, съгласно изискванията на отменената Наредба №2/2013г. 

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

реда за водене на публичните регистри.. Отчетната книга е обща за всички отпадъци, като е 

разделена на части/раздели за всеки отпадък. Книгата е  редовна, заверена от РИОСВ-

Хасково. Спазено изискването ежемесечно да се отразяват дейностите с образувани и 

предадени отпадъци. От направената проверката в отчетната книга се установи, че от 

изминалата 2015г. до момента на извършване на проверката Кирково ООД е предало на 

„Балбок инженеринг“ АД за транспорт 0,07 т.  опаковки замърсени с опасни вещества отпадък 

с код 150110*,  0,021 т. замърсени с опасни вещества  абсорбенти и филтърни материали с код 

150202*; 0,01 опасни отпадъци  с код 160213; 0,01 т. заменени флуоресцентни тръби с код 

200121*- дата на предаване 17.03.2015г. За предаването на опасните отпадъци е изготвен 

идентификационен документ по образец съгласно Приложение №8. Съставен е приемо-

предавателен протокол. 

Отпадъците от черни и цветни метали се предават въз основа на сключен договор на 

лица притежаващи разрешително издадено по реда на ЗУО със съответния сертификат за 

произход 

При проверката бяха представени копия от годишните отчети за отпадъците за 2015г. 

година, с изх.№11/27.01.2016г. 

 

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 за изпълнение: 30.08.2016 г 

Отговорник: управител 

 

2. Да се представят в РИОСВ Хасково на хартиен носител документите доказващи 

съответствие по т. 4 „Оценка на съответствието с изискванията за организацията за 

съхранението на опасни химични вещества и смеси“ от Формата за документиране на 

Оценката на безопасността на съхранението на ОХВС. 

Срок за изпълнение: 30.08.2016 г 

Отговорник: управител 

 

3. Да се представи в РИОСВ Хасково на хартиен носител доклад от извършена 

класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС. Докладът да се изготви и документира по образец 

съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5/2016 г) 

Срок за изпълнение: 30.08.2016 г 

Отговорник: управител 

 

4. Във връзка с изискванията на чл.7 , ал. 2, т. 6 от Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5/2016 

г) да се поставят указателни табели на местата за съхранение на опасните химични вещества и 

смеси, указващи категорията на опасност на съхраняваните химикали.   

Срок за изпълнение: 19.08.2016 г 

Отговорник: управител 

5. Да се извърши почистване на разливите от масла и да се осигурят подходящи 

адсорбенти, включително и съдове, които да гарантират пълното улавяне на разливите. 

Срок за изпълнение: 19.08.2016 г 
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Отговорник: управител 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Кирково“ ООД е констатирано 

несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и съответствие по Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО)  

 

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по 

документи. 

 

 


