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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на завод за производство на хидравлични цилиндри 

и компоненти за тях, находящ се в гр. Джебел, обл. Кърджали, стопанисван от  

„Кяшиф” ЕООД, гр. Джебел 

 

 

На основание Заповед № 13 от 20.03.2018 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 21.03.2018 г. е извършена проверка на „Кяшиф” ЕООД, 

находящ се гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, ул. „Йълдъръм“ № 1. 

 

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: 

 управление на отпадъците – отчетност, площадки за предварително съхранение на 

мястото на образуване на отпадъците. 

 съхранение на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси 

 

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

Предмет на дейност: „Кяшиф” ЕООД произвежда широка гама от стандартни и 

специфични хидравлични цилиндри и резервни части за тях, цилиндри по образци и модели 

на клиентите. Етапите на технологичния процес са: заготвителни операции; механична 

обработка на машини с програмно управление, револверни стругове, стругови автомати и 

универсални машини; заваряване; монтаж; поставяне на грундови и лакови покрития. 

Произведената продукция се реализира на външния пазар.  

 

І. Опасни химични вещества: 

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

вещества и смеси (ЗЗВВХВС). 

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

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 
Съгласно изискванията на REACH, фирмата е „потребител надолу по веригата“ на 

химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. За осъществяване на производствената си 

дейност, дружеството употребява и съхранява: емайллак, втвърдители, разредители, грундове, 

препарати за обезмасляване, охлаждаща течност, газове под налягане. Съхраняваните 

химикали се закупуват от български дистрибутори и фирми от Германия и Холандия. 
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„Кяшиф” ЕООД не извършва директен внос на ОХВС. 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.). 

Фирмата притежава склад за съхранение на масла и охладителна течност, с циментов 

под, без връзка с канализацията, с изграден противопожарен хидрант. Осигурено е спазването 

на общите изисквания за съхранение на смесите. Всички смеси се съхраняват в оригинална 

фабрична опаковка, етикетирани от производителя. Не са констатирани разливи.  

В покрит склад се съхраняват газове под налягане. На площадка – оградена и с 

ограничен достъп се съхранява компресиран природен газ. 

Във връзка с изискванията на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на 

опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) по време на проверката е 

представена оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, 

във формат утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и 

водите. Представена е програма за извършено обучение от 6.09.2017 г. на работниците в цех 

„Бояджийно“, План на курса и участниците. 

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

„Кяшиф” ЕООД съхранява и употребява 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., изм. и доп. ДВ. 

Бр. 3/2018 г.) при проверката е представен доклад от извършена класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС. 

Докладът е изготвен и документиран по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата. Дружеството 

не се класифицира като предприятие с висок или нисък рисков потенциал. 

 

ІІ. Управление на отпадъците  

„Кяшиф” ЕООД започва производствена дейност в началото на 2017 г., като през 2016 г. 

е извършило класификация по реда на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците 

(ДВ бр.66/2014г.). на отпадъци със следните кодове:120101; 150202*; 080111*; 150101; 150102 

и 150110*. Обособени са места в производствените цехове за съхранение на образуваните 

отпадъци, без да се допуска смесването им. Осигурени са съдовете за съхранение /метални 

контейнери, пластмасови кнтейнери с капак или палети/, които са обозначени с кода и 

наименованието на съответния отпадък. До момента не е извършвана смяна на отработени масла  

от оборудването. Нивото на маслото в машините се следи непрекъснато, като при необходимост 

се долива.  

Дружеството е обособило площадка за съхранение на отпадъците  от стружки и изрезки 

от черни метали на откритата част от територията на производственото предприятие, като ги 

поставя предварително в мобилни метални контейнери с обем 20 м
3
. За опасните отпадъци се 

ползва закритото помещение с контролиран достъп за опасни отпадъци на „Джебел 96“ ООД, 

в което са обособени зони чрез преграда, за съхранение на опасните отпадъци на двете 

дружества по отделно. 

При огледа на обекта не беше констатирано разпиляване или разливи на отпадъци.  

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012г.) 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, като са представени актуални договори по 

време на проверката. При предаване на опасните отпадъци се попълва идентификационен 

документ по Приложение № 8 от Наредба №1/2014г . 

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 (ДВ, бр. 51/2014). Отчетнате книги по Приложение № 

1 от наредбата, за всеки отпадък, са прошнуровани, номерирани и заверени от РИОСВ-

Хасково. Отчетността по отпадъците се води, като е спазено изискването ежемесечно да се 
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отразяват количествата на образувани и предадени отпадъци. Липсата на дейност с отпадъци 

ппрез един календарен месец също се отразява.  

Годишните отчети за отпадъците за 2017 година са изпратени в срок в ИАОС, видно от 

обратната разписка представена при проверката. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

Не са давани предписания. 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на „Кяшиф” ЕООД 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).  

 


