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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на „Кирково“ ООД 

 

На основание Заповед № 15 от 29.03.2018 г на Директора на РИОСВ Хасково и 

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

дейност на РИОСВ Хасково за 2018 г., на 30.03.2018 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 обезмасляване, 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 

употребяват и съхраняват и 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 

(обн. ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 
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Проверени са складовете за съхранение на химикали, намиращи се на територията на 

обекта, а именно: 

- склад „Моторни, смазочни масла и зъбни предавки; 

- склад „Дизелово гориво“; 

- склад „Технически газове 

- склад „Боя“. 

Всички химикали се съхраняват в оригиналните фабрични опаковки и етикетирани от 

производителя. Осигурено е спазването на общите изисквания за съхранение на 

химикалите. 

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.) е представена оценка на безопасността 

на съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията на Раздел 

ІV от Наредбата. Представени са документите, доказващи съответствието с изискванията за 

организация за съхранението на химикалите. Изготвена е и представена Програма за 

обучение на лицата отговорни за съхранението на ОХВС за 2017г. и Протокол от 

проведено обучение на 23.06.2017 г. 

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 е представен доклад от 

извършена класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС, който е изготвен и документиран по образец 

съгласно Приложение № 1от Наредбата. „Кирково“ ООД не се класифицира като предприятие с 

нисък или висок рисков потенциал. 

Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите: 

Дружеството употребява и съхранява препарати за почистване. В представените ИЛБ, 

в раздел 12.2 е налична информация за биоразградимостта на ПАВ. 

Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004 относно 

устойчивите органични замърсители (УОЗ):  

Извършена е проверка за наличие на определени УОЗ вещества в състава на смесите 

полихлорирани нафталени (PCNs, CAS №70776-03-3 (mixture)), късоверижни хлорирани 

парафини /SCCPs, CAS № 85535-84-8/, включени в част Б на приложение І на УОЗ 

Регламента и Пентахлорфенол CAS № 87-86-5, и неговите соли и естери (PCPs) /включен и 

в приложение ХVІІ на REACH под вписване 22/. Към момента на проверката не е 

установено наличие на гореизброените вещества, попадащи в обхвата на Регламента. 

 

ІІ. Управление на отпадъците  

В резултат на извършваните производствени дейности- изготвяне и монтаж на 

детайли за пневматични елементи се образуват следните отпадъци с кодове:120101; 

150202*; 150101; 200121*; 150102; 160213*; 150110*, 130208*, 191202, за които 

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

класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2004г.),. За отпадъка: „отпадъчни бои, съдържащи 

органични разтворители или други опасни химични вещества“, получен при почистване на 

пистолетите за нанасяне на грунд и боя и на събирателната вана под камерата за 

нанасянето е извършена класификация по реда на Наредба №2/2014 г. за класификация на 

отпадъците (ДВ бр.66/2014г.) през 2017 г.  

За съхранение на образуваните отпадъци са обособени площадки за съхранението им на 

открито и в закрити складови помещения, обозначени с кода и наименованието на 

съхранявания отпадък. Стружките и изрезките от черни метали, както и отпадъците от 

желязо и стомана се съхраняват в 2 бр. метални мобилни контейнера, разположени на 

откритата част от площадката. Осигурен е 1 бр. резервен мобилен контейнер, разположен в 

закрит заключващ се склад. Допълнително до всяка металообработваща машина са 
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поставени малки контейнери за събиране на генерираните стружки, които след запълването 

им се изнасят до мобилните контейнери. В помещенията за рязане и механична обработка 

са поставени контейнери за събиране на замърсените абсорбенти.  

Не се констатира смесване на опасни с производствени неопасни отпадъци, на 

оползотворими с неоползотворими отпадъци. 

За съхранение на опасните отпадъци е обособена площадка с 3 бр. самостоятелни 

клетки за опасни отпадъци. Площадката е с изградена покривна конструкция, с 

непропусклив под, оградена, с контролиран достъп, обозначена с кода и наименованието на 

съхраняваните отпадъци. Отпадъците от луминесцентните лампи се съхраняват в избено 

помещение под административната сграда, с ограничен достъп. 

Дружеството предава производствените и опасните отпадъци, въз основа на сключени 

писмени договори на лица, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО за съответната 

дейност и отпадък. При предаване на отпадъци се съставят приемно-предавателни 

протоколи, идентификационни документи се издават при предаване на опасните отпадъци. 

Дружеството води отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и 

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

реда за водене на публичните регистри.. Представени са 2 бр. отчетни книги (едната от тях 

е с обособени раздели), прошнуровани, номерирани и заверени от РИОСВ-Хасково. 

Ежемесечно се отразяват количествата на образувани и предадени отпадъци, а също така и 

липсата на дейност с отпадъци през един календарен месец.  

При проверката бяха представени копия от годишните отчети за образуваните 

отпадъци за 2017г. година, които са представени в срок в ИАОС – видно от известието за 

доставка. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: не 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на „Кирково” ООД е констатирано съответствие с 

изискванията на екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(ЗЗВВХВС).  

 


