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ДОКЛАД 

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

На основание Заповед № 58 от 06.08.2019г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

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

РИОСВ Хасково за 2019 г., на 07.08.2019г. е извършена проверка на „Аркома Композит“ ООД 

гр. Кърджали, Промишлена зона „Изток“. 
 

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); 

 Закон за 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 армирани със стъклени влакна полимерни изделия 

за въздуховодни системи. 
 

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). 

По смисъла на Регламент REACH, дружеството е „вносител“ и „потребител надолу по 

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

Употребяваните ОХВ и С се внасят от Република Турция и доставят от фирми от ЕС и 

България. При проверката са представени информационни листове за безопасност, като част 

от тях не са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830 за изменение на 

Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). По време на проверката е 

констатирано несъответствие във връзка със задължението на дружеството като „вносител“ по 

смисъла на Регламент (ЕО) REACH. 

Употребяваните химикали се съхраняват в складово помещение, с ограничен достъп за 

външни лица, обособени са отделни зони за съхранение на опасните химични вещества и 

смеси, които са в оригинална фабрична опаковка, етикетирани от производителя и 

разположени върху дървени скари. Поставени са указателни табели, указващи категорията на 

опасност на съхраняваните химикали 

Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси 

(ДВ бр. 43/2011), е представена оценка на безопасността на съхранението на ОХВС по чл. 9 от 

Наредбата. При проверката са представени и документите (заповеди, инструкции, процедури), 

доказващи съответствието с изискванията за организация за съхранението на химикалите (т. 4 
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от Оценката). Представена е Програма за 2019 г. за обучение на отговорниото лице за 

съхранението на ОХВС и Удостоверение за проведено обучение. 

 

IІ. Управление на отпадъците: 

Проверката е на основание Закон за управление на отпадъците: 

На територията на производствената база на „Аркома композит” ООД е организирано 

разделното събиране и предварително съхранение на мястото на образуване на отпадъците, 

генерирани при извършваните производствени дейности, като е извършена класификация по 

реда на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014г.) за 8 

бр.отпадъци. Дружеството не е променяло или разширавяло технологията на производство на 

изделията, като няма промяна и в използваното оборудване. По време на проверката се 

констатира наличие на новообразуван отпадък - метални опаковки, поради настъпила промяна 

при влаганите суровини – променен доставчик. По време на проверката не се констатира 

източник, от който да се образуват отпадъци с код и наименование – 150105 композитни 

опаковки. Места за съхранение на отпадъците са 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, пластмасови контейнери с 

капак или палети) за съхранението на отпадъците, които са обозначени с кода и 

наименованието на съответния отпадък. Отпадъците се съхраняват без да се смесват, на 

обособени места. При огледа на обекта не се констатира разпиляване или разливи на 

отпадъци.  

Дружеството предава производствените и опасните отпадъци за последващо третиране, 

въз основа на сключени писмени договори на лица, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО 

за съответната дейност и отпадък, като е представен актуален договор.  При предаване на 

опасните отпадъци се попълва идентификационен документ по Приложение № 8 от №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 

заверени от РИОСВ-Хасково. Три от отчетните книги се водят за по един отпадък, а едната от 

тях съдържа 5 раздела. Количеството на образуваните отпадъци се отразяват еднократно 

месечно, а 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 

представено при проверката известие за доставка. 
 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
 

В рамките на осъществения контрол са дадени предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения, с отговорник и срок за изпълнение 
 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Аркома Композит“ ООД е 

констатирано несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по Закона за 

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

управление на отпадъците (ЗУО).  

 

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по 

документи. 
 

 


