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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка 
на „Аркома Композит” ООД гр. Кърджали 

 
 
На основание № 20/18.04.2018 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 03.05.2018 г. е извършена проверка на „Аркома Композит” 
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 армирани със стъклени влакна полимерни изделия 
за въздуховодни системи.  

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) и във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, 
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

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. Част от смесите се внасят от 
Република Турция, а друга се закупуват от български дистрибутори. 
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При проверката е представен информационен лист за безопасност /ИЛБ/ на стъклено 
влакно, който не отговаря на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 
(REACH) по форма и съдържание. На всички останали смеси, представените ИЛБ са на 
английски език. 
При проверката на място не е представено документално потвърждение (Submission report 
от Европейската агенция по химикали (ECHA)) за извършена регистрация на всички 
внасяни химични вещества, които влизат в състава на смесите или при наличие на 
изключителен представител – документ за упълномощаване от страна на производителя 
извън ЕС, в който са уточнени идентичността на веществата, количествата (тонажна група) 
и потребителите, за които се внасят съгласно изискванията на чл. 5, във връзка с чл. 6 
(параграф 1) и чл. 23 на Регламент (ЕО) 1907/2006. 

Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси (CLР). 
При проверката дружеството не представи документи (Submission report от Европейската 
агенция по химикали (ECHA)) за извършена нотификация на внасяните химични вещества 
в състава на смесите в Европейската Агенцията по химикали (ЕСНА).  

Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 
вещества и смеси (Наредба, ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 
Дружеството притежава склад за съхранение на химикалите, който не отговаря на 
изискванията на чл. 6 на Наредбата. Местата за съхранение на смесите не са обозначени, не 
са поставени указателни табели, указващи категорията им на опасност, съгласно 
изискванията на чл. 6 на Наредбата. 

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.) не беше представена оценка на 
безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно 
изискванията на Раздел ІV от Наредбата. на местата за съхранение на смесите  

 
IІ. Управление на отпадъците: 
Проверката е на основание Закон за управление на отпадъците (ЗУО). 
Дружеството е въвело система за разделно събиране и предварително съхранение на 

мястото на образуване на отпадъците, генерирани при извършваните производствени 
дейности. Отпадъците се съхраняват без да се смесват, на обособени места. Места за 
съхранение на отпадъците има обособени в производственото помещение, а също така и на 
открито. Изградена е навесна конструкция, под която са разположени част от отпадъците. 
Осигурени са подходящи  съдове (метални контейнери, пластмасофи контейнери с капак 
или палети) за съхранението на отпадъците, които са обозначени с кода и наименованието 
на съответния отпадък.  

„Аркома композит” ООД е извършило класификация по реда на Наредба №2/2014 г. 
за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2004г.). на образуваните от дейността отпадъци, 
като по време на проверката не се констатира наличие на новообразувани отпадъци. 
Дружеството не е променяло или разширавяло технологията на производство на изделията, 
като няма промяна и в използваното оборудване и суровини. 

При огледа на обекта не се констатира 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. При предаване на опасните отпадъци се 
попълва идентификационен документ по Приложение № 8 от Наредба №1/2014 г (ДВ, бр. 
51/2014), издава се кантарна бележка и се съставя протокол.  

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).  По време на проверката са 
представени Отчетние книги по Приложение № 1 - 4 бр , прошнуровани, номерирани и 
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заверени от РИОСВ-Хасково. Три от отчетните книги се водят за по един отпадък, а едната 
от тях съдържа 4 раздела. Отчетността се води, като е спазено изискването ежемесечно да 
се отразяват количествата на образуваните отпадъци. Количествата на предадените 
отпадъци се отразяват по дати. Липсата на дейност с отпадъци през един календарен месец 
също се отразява.  

Годишните отчети за отпадъците за 2018 год. са изпратени в срок в ИАОС, видно от 
обратната разписка представена при проверката. 

 
ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 
 

1. Да се представи в РИОСВ Хасково документално потвърждение (Submission report от 
Европейската агенция по химикали (ECHA)) за извършена регистрация на всички внасяни 
химични вещества, които влизат в състава на смесите или при наличие на изключителен 
представител – документ за упълномощаване от страна на производителя извън ЕС, в който 
са уточнени идентичността на веществата, количествата (тонажна група) и потребителите, 
за които се внасят съгласно изискванията на чл. 5, във връзка с чл. 6 (параграф 1) и чл. 23 на 
Регламент (ЕО) 1907/2006. 

Срок на изпълнение: 03.06.2018г. 
Отговорник: Управител на „Аркома Композит” ООД 

2. Да се представят в РИОСВ Хасково попълнени Приложение 1, Таблица № 1 и 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 прилагането на Регламент 
(ЕО) 1907/2006. Таблица № 1 да бъде попълнена за всяка година поотделно, за периода от 
2016 г. до 2018 г. /до момента на проверката/ включително. Таблица № 3 и 4 от заповедта се 
попълват в случай, че фирмата употребява такива вещества. 

Срок на изпълнение: 03.06.2018г. 
Отговорник: Управител на „Аркома Композит” ООД 

3. Да се представят в РИОСВ Хасково на хартиен носител документи потвърждаващи 
извършена нотификация за всички внасяни от дружеството химични вещества в смеси 
/описани подробно в констатациите/. 

Срок на изпълнение: 03.06.2018г. 
Отговорник: Управител на „Аркома Композит” ООД 

4. Да се представят в РИОСВ Хасково на хартиен носител информационните листове за 
безопасност на всички внасяни химични вещества в състава на смеси и изделия, които да 
съответстват на формата и съдържанието на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 
(REACH). 

Срок на изпълнение: 03.06.2018г. 
Отговорник: Управител на „Аркома Композит” ООД 

5. Да се представени в РИОСВ Хасково оценка на безопасността на съхранението на 
опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията на Раздел ІV от Наредбата за 
реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 
г.), във формат утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната 
среда и водите. 

Срок на изпълнение: 03.06.2018г. 
Отговорник: Управител на „Аркома Композит” ООД 

6. 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 на изпълнение: 03.06.2018г. 
Отговорник: Управител на „Аркома Композит” ООД 
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7. Складът за съхранение на химичните вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси и 
изделия следва да отговаря на изискванията на чл. 6 на Наредбата за реда и начина за 
съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) 

Срок на изпълнение: 03.06.2018г. 
Отговорник: Управител на „Аркома Композит” ООД 

8. Във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на 
опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.), на местата за съхранение на химичните 
смеси в смеси и в изделия да се поставят указателни табели, указващи категорията им на 
опасност. 

Срок на изпълнение: 03.06.2018г. 
Отговорник: Управител на „Аркома Композит” ООД 

 
V. Съответствие, последващ контрол 
 
По време на проверката на обекта, стопанисван от „Аркома Композит” ООД са 

констатирани съответствия с изискванията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 
несъответствия по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
смеси (ЗЗВВХВС). 

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка на 
място и по документи. 

 
 
Координатор: 
инж. Ст. Крумова 
гл. експерт в дирекция „КОС“ 


