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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на обект „Преработка на пластмасови изделия 

предназначени за автомобилната индустрия“, гр. Крумовград на ,,Теклас-България" 

ЕАД, Кърджали 
 

На основание Заповед № 58/14.09.2021 г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

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

РИОСВ Хасково за 2021 г., на 15.09.2021 г. е извършена проверка на обект „Преработка на 

пластмасови изделия предназначени за автомобилната индустрия“, гр. Крумовград, 

стопанисвана от ,,Теклас-България" ЕАД, Кърджали 
 

Проверката е извършена от екип в състав: 

1. инж. Любимка Настева, гл. експерт в дирекция „КОС“;  

2. инж. Стела Крумова, гл. експерт в дирекция “КОС” координатор. 
 

І. 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. 
 

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: 
Дружеството е с предмет на дейност на обекта: монтаж и допълнителна обработка на 

пластмасови и каучукови изделия предназначени за автомобилната индустрия  
 

І. Опасни химични вещества: 

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

вещества и смеси (ЗЗВВХВС).  

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), обект „Преработка на пластмасови 

изделия предназначени за автомобилната индустрия“, гр. Крумовград, стопанисван от фирма 

„Теклас България“ ЕАД гр. Кърджали се явява „потребител надолу по веригата“ на химични 

вещества в смеси. Изделията необходими за производствената дейност и химикалите се 

доставят от „Теклас България“ ЕАД гр. Кърджали. Производствената дейност включва 

следните операции: термоформинг и монтаж. В производствено помещение Термоформинг е 

поставен хладилен шкаф, в който се съхраняват минимални количества химикали. На всяко 

работно място са поставени инструкции за работа със съответните химикали и 

информационните им листове за безопасност. Представените информационни листове за 

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

Във връзка със Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите, за 
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утвърждаване на указания за контролна дейност по ЗЗВВХВС, при проверката е представена 

документация изисквана по Приложение № 2 „Формат и съдържание на информацията, 

събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията 

на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP, за количеството употребени 

химикали за 2020 г. 
 

ІІ. Управление на отпадъците: 

В производствена база на „Теклас-България” ЕАД в гр. Крумовград е въведена система 

за разделно събиране и съхраняване на отпадъците, образувани в резултат на производствената 

дейност. Извършена е класификация по реда на Наредба № 2 от 2014г. за класификация на 

отпадъците през 2020г. за всички отпадъци, които се образуват на площадката. Във всяко от 

двете производствени помещения са обособени места за събиране и съхранение на мястото на 

образуване на производствените и опасни отпадъци, като се използват специални контейнери 

с капаци с различни цветове за различните видове отпадъци. Контейнерите са обозначени с 

кода и наименованието на съхраняваните отпадъци. От тези места отпадъците се събират на 

централизирани 2 бр. площадки извън производствените помещения. Едната площадка е 

разположена в непосредствена близост до производственото помещение, като под метална 

навесна конструкция с непропусклива бетонова настилка е обособено място за съхранение на 

опасни отпадъци. Разположени са 3 бр. затворени метални варели  за съхранението им. 

Втората площадка е обособена на територията на складовата зона. Оборудвана е с 3 бр. 

метални контейнера с обем 1700 л. Съдовете и местата за съхранение на всички отпадъци са 

обозначени с надпис за вида на съхранявания отпадък. 

Дружеството не е въвело промени в използваните суровини или в технологичните 

процеси, в резултат на които да настъпят изменения във вида на генерираните отпадъци. Не 

се констатира наличие на новообразувани отпадъци, за които да не е извършена класификация 

по реда на наредбата.     

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

отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012г.) „Теклас България” ЕАД предава образуваните отпадъци 

за транспортиране и последващо третиране на лица, притежаващи необходимите документи 

по чл.35 от ЗУО, въз основа на сключени писмени договори - представени по време на 

проверката.  Предаването на отпадъци се придружава и от следната документация - приемно-

предавателни протоколи, кантарни бележки и фактури. Представени са идентификационни 

документи по приложение № 8 от наредбата, издавани при предаване на опасните отпадъци.

 Отчетността по отношение управлението на отпадъците се води, съгласно изискванията 

на Наредба № 1 от 2014 г за реда и образците по които се предоставя информацията за 

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

до края на 2020г. документира дейностите с отпадъци в отчетни книги по Приложение № 1 от 

наредбата на хартиен носител. Към настоящия момент дейностите с отпадъци се документират 

в електронна среда – в Национална информационна система по отпадъците (НИСО). В НИСО 

фигурират записи за количествата образувани и предадени производствени и опасни отпадъци 

до м. юли включително за проверявания обект. 

 Годишните отчети за образуваните отпадъците за 2020 г. по приложение № 1 са 

представени на хартиен носител в ИАОС - София в срока, определен от наредбата 

(представена товарителница с дата 05.03.2021г.). 

 При огледа на обекта не беше констатирано замърсяване от разпиляване или разливи 

на отпадъци.  
 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

При проверката не са давани предписания. 
 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта 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). 
 

Координатор:  

Стела Крумова  

гл. експерт в дирекция „КОС“ 


