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ДОКЛАД 

 

за извършена комплексна проверка 

на „Термал Интернейшънъл” ООД гр. Кърджали 

 

 

На основание № 21/18.03.2018 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 18.03.2018 г. е извършена проверка на „Термал 

Интернейшънъл” ООД гр. Кърджали 

 

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, площадки за предварително съхранение 

на мястото на образуване на отпадъците. 

 

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

Дейността на обекта е производство на запалителни системи за газови котлони.  

Съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ - гр. Хасково за 2018г. се извършва 

комплексна проверка по следните компоненти: 

 

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, дружеството е „вносител“ и „потребител надолу по 

веригата“ на химични смеси в самостоятелен вид, в смеси и в изделия. 

За осъществяване на производствената си дейност, дружеството употребява и съхранява 

химични смеси в самостоятелен вид, в смеси и в изделия.   

При проверката са представени информационни листове за безопасност на всички 

употребявани и съхранявани химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, които 

отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). 
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При проверката на място е представено документално потвърждение (Submission report от 

Европейската агенция по химикали (ECHA)) за извършена предварителна регистрация на 

четири броя химични вещества.  

Фирма „Термал Интернейшънъл” ООД Кърджали е запозната със задължението си 

по отношение на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), за извършване на същинска 

регистрация на веществата до 31 май 2018 г. в ниско тонажната група /1-100 т/. 

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

смеси (ОХВС) (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

Дружеството не притежава отделен склад за съхранение на химикалите. Същите се 

съхраняват на обособена за целта зона в цех № 2, в оригинални фабрични опаковки, 

разположени върху скари. В двата цеха с № 1 и 2 е изградена вентилационна система. Не са 

констатирани химикали с изтекъл срок на годност.  

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. Не е представена Програма за 2018 г. за 

обучение на отговорните лица за съхранението на ОХВС.  

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

устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

Извършена е проверка на изделия /меден кабел/ и Plastic Granule за наличие на 

следните УОЗ вещества: полихлорирани нафталени (PCNs, CAS №70776-03-3 (mixture)), 

хексахлоробутадиен (HCBD, CAS № 87-68-3), Алкани С10-С13 хлорирани (късоверижни 

хлорирани парафини – SCCPs, CAS № 85535-84-8), включени в част Б на приложение І на 

УОЗ Регламента. Пентахлорфенол CAS № 87-86-5, и неговите соли и естери (PCPs), е 

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

налична информация за наличието/липсата на вещества, попадащи в обхвата на Регламента, 

съдържащи се в медните кабели. 

 

IІ. Управление на отпадъците: 

Проверката е на основание Закон за управление на отпадъците (ЗУО). 

„Термал Интернейшънъл” ООД извършва производство на запалителни системи за 

газови котлони. В цеха за производство на пластмасови детайли от екструдиращите 

машини се образуват негодни за повторна употреба втвърдени пластмасови стопилки. Като 

вътрешно технологично решение при екструдирането се влага собствена отпадъчна 

пластмаса (образува се извън пресформите), предварително раздробена до необходимия 

размер. Не се влагат отпадъчни пластмаси с произход от други лица. На територията на 

цеха, в складово помещение е обособено място за съхранение на образуваните опаковки и 

пластмасови отпадъци. Дружеството използва суровини и материали, опаковани в опаковки 

от хартия и картон, пластмаса, като и смесени опаковки. Използват се и транспортни 

опаковки от дървен материал. 

 В цеха за производство на трансформатори и ръчен монтаж на всички елементи на 

газо-запалителните устройста се образуват също отпадъци от опаковки от хартия и картон, 

пластмаса, метални опаковки, както и опаковки, замърсени или съдържащи опасни 

вещества (от епоксидна смола и втвърдител). В процеса на запояване с калай /меден припой  

на краищата на първичната намотка във ваната за течен припой периодично се образува 

кален прах. Отпадъка се изгребва и поставя в метален съд. До момента отпадъка не е 

предаван за последяващо третиране.  

Осветлението в производствената база, с изключение на помещение за ръчен монтаж, 

е с флуоресцентни тръби, при подмяната на които се образуват флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи живак. 

Дружеството е обособило площадка за съхранение на отпадъците от метални 

опаковки в откритата част от производствената база.  Площадката е бетонирана и е 

изградена навесна конструкция. Местата за съхранение на отпадъците на цялата територия 
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на производствената база не са обозначени с табели, съдържащи информация за кода и 

наименованието на съхранявания отпадък. 

Дружеството предава образуваните от производството 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. 

„Термал Интернейшънъл” ООД - гр. Кърджали не е извършило класификация на 

образуваните от производствената дейност отпадъци по реда на Наредба № 2 от 2014 г. за 

класификация на отпадъците и не води отчетност по отпадъците, съгласно изискванията на 

Наредба №1 от 2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

 

1. Да се представи в РИОСВ Хасково на хартиен носител Програма за 2018 г. за обучение 

на отговорните лица за съхранението на ОХВС.  

Срок на изпълнение: 27.04.2018г.  

Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

2. Да се представи в РИОСВ Хасково документ /сертификат, анализно свидетелство и др./, 

удостоверяващ процентното съдържание на химичните вещества, в състава на Plastic 

Granule и PVC изолацията на медните кабели. 

Срок на изпълнение: 18.05.2018г.  

Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

3. Да се представят в РИОСВ Хасково на хартиен носител попълнени Таблица 1 и Таблица 

2 от Заповед № РД-250/08.04.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която се 

утвърждават Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент 

(ЕО) 1907/2006 (REACH). Таблица 1 следва да съдържа информация за количеството 

внесени химикали за 2017 г и 2018 г. до момента на проверката. 

Срок на изпълнение: 18.05.2018г.  

Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

4. Да се представят за заверка работни листове за класификация на всички генерирани 

отпадъци по Приложение № 5 от Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците 

(ДВ бр. 66/2014г.) . 

Срок на изпълнение: 18.05.2018г. 

Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

5. Да се представят за заверка Отчетни книги за всички образувани отпадъци по  

Приложение № 1 от Наредба №1 от 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.). 

Срок на изпълнение: 25.05.2018г. 

Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

6. Да се обозначат всички места и съдове за съхранение на отпадъци с табели, съдържащи 

информация за кода и наименованието на съхранявания отпадък 

Срок на изпълнение: 25.05.2018г. 

Отговорник: Управител на „Термал Интернейшънъл” ООД 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

 

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Термал Интернейшънъл” ООД са 

констатирани несъответствия 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). 

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка по 

документи. 

 

 


