
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р ИЯ  

 М и н и с т ер с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и те  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:  (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефон: (+359 38) 60 16 22 

 
 

Утвърдил: 

 

инж. М. Колева 

За Директор на РИОСВ– Хасково 

(съгласно Заповед № 79/07.11.2018г.  

на Директора на РИОСВ-Хасково) 
 
 

ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка  

на “Химтекс” ООД гр. Димитровград 
 

На основание Заповед №37 от 14.05.2019 г 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 15.05.2019 г. е извършена проверка на “Химтекс” ООД гр. 

Димитровград 

 

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) 

и Закона за опазване на околната среда (ЗООС); 

 Контрол по изпълнение на задълженията по чл.59, ал.1 и чл.14 от Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на 

продуктова такса, и придружаващата ги документация= 

 

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

Дейността на обекта е внос и търговия на лабораторна стъклария, апаратура, 

химикали, реактиви и медицински изделия. 

 

І. Опасни химични вещества 

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

вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

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 „дистрибутор“ на опасни вещества в 

самостоятелен вид и в смеси. Код по NACE: 4690. Съхраняваните химикали се закупуват от 

български дистрибутори и български представителства на фирмите производители от ЕС. 

Фирмата не извършва директен внос на ОХВС. Представени са информационни листове за 

безопасност за всички съхранявани химикали, които отговарят на изискванията на 

Регламент /ЕС/ 2015/830 г. за изменение на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006. 
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Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 

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

Дружеството спазва изискванията относно организацията за съхранение на ОХВС. На 

складовете са поставени са указателни табели, указващи категорията на опасност на 

съхраняваните химикали, осигурени са пожарогасители. Достъпът на външни лица е 

ограничен, съгласно утвърден от управителя списък. „Химтекс“ ООД извършва и 

преопаковане на хим. вещества /основно за лабораторни цели/, в опаковки с различна 

вместимост, с етикет на фирма „Химтекс“/. Всички съхранявани вещества и смеси са в 

оригинална фабрична опаковка и се съхраняват според условията и изискванията за 

съхранение, посочени в информационните листове за безопасност (ИЛБ).  

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.), при проверката на място е 

представена актуализира оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, във формат 

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

Представени са документи, доказващи съответствие с изискванията за организацията за 

съхранението на опасни химикали. 

Глава 7, раздел І на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

Дружеството съхранява и дистрибутира химични вещества по Приложение 3 на ЗООС. При 

проверката е представен Доклад от извършена класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС, изготвен и 

документиран по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Фирма „Химтекс“ ООД 

Димитровград не се класифицира като предприятие/съоръжение с висок или нисък рисков 

потенциал. Представена е декларация на управителя по чл. 313 от НК за достоверност на данните. 

Регламент (ЕС) № 2017/852 относно живака: 

Дружеството съхранява следните живачни съединения, в оригинална, фабрична 

опаковка, в отделен склад с ограничен достъп. 

 

II .Опаковки 

Извършена е проверка на фирма “Химтекс” ООД, находяща се в гр. Димитровград, 

където е констатирано  следното: 

Проверката е във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на чл.59, ал.1 и 

чл.14 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и 

размера за заплащане на продуктова такса.  

“Химтекс” ООД се занимава с внос и търговия с лабораторни и медицински  

консумативи (аерометри, спиртомери, стъклария, домакински съдове, пластмасови съдове 

и др.). Дружеството осъществява вътрешнообщностни придобивания (ВОП) на опаковани 

стоки ((аерометри, спиртомери, стъклария, домакински съдове, пластмасови съдове и др.) 

от страни членки на европейския съюз – Испания, Италия, Чехия, Германия, Полша, 

Португалия, Франция, Гърция, Румъния. Придобитата от европейския пазар продукция, 

„Химтекс“ООД реализира на пазара, без да променя първоначалния вид на опаковките. 

Опаковките от ВОП са – стъкло, пластмаса, хартия и картон, метал, дърво. Дружеството 

осъществява внос на опаковани стоки (аерометри, спиртомери, стъклария, домакински 

съдове, пластмасови съдове и др.) от трети страни -  Швейцария, чиито опаковки са 

същите. “Химтекс” ООД – гр. Димитровград не произвежда и не пуска на българския пазар 

своя собствена продукция. “Химтекс” ООД – гр.Димитровград не използва опаковки за 

многократна употреба. Дружеството извършва и покупко-продажба на опаковани стоки. 

“Химтекс” ООД членува и има сключен договор с организация по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки - “Екобулпак”АД – гр. София с № на договора Д 5206 – К - 01 от 

30.03.2012г., към която заплаща продуктова такса за опаковки от опаковани стоки, 

дължима по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 

         По време на проверката са представени следните документи: 
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1. Договор сключен между „Екобулпак” АД – гр. София с № Д 5206-К-01/ 30.03.2012г. и 

“Химтекс” ООД – гр. Димитровград.  

2. Удостоверения, издадени от „Екобулпак” АД – гр. София с № 5206 на “Химтекс” ООД 

– гр. Димитровград за периода 2016г.  - 2018г.  

3. Анекси към договора с „Екобулпак” АД – гр. София с № Д 5206 – К - 01 от 30.03.2012г. 

за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки за период 2016г. 

– 2017г. 

4. Прогнозни данни за количества опаковки, които ще бъдат пуснати на пазара – 

Приложение № 4 и Приложения № 3, подадени към „Екобулпак” АД – гр. София от 

“Химтекс” ООД – гр.Димитровград за периода 2016г.  – 2019г.  

5. Годишни отчети за количества опаковки, пуснати на пазара – Приложение № 2, 

подадени към „Екобулпак“ АД - гр. София от  “Химтекс” ООД – гр.Димитровград за 

периода 2016г. - 2019г. 

6. Отчети за пуснатите на пазара опаковки по вида на материала, за които се заплаща 

месечна вноска – Приложение № 2, подадени към „Екобулпак”АД - гр. София от 

“Химтекс” ООД – гр. Димитровград за периода 01.01.2016г. – 31.03.2019г. 

7. Вътрешнофирмена спецификация – Приложение № 12 към чл. 10, ал. 1 (ДВ, бр. 53 от 

10.06.2008г.). 

8. Месечни справки – декларации за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчен материал 

и размера на продуктовата такса - Приложение № 13 към чл. 10, ал.3 (ДВ, бр.5 от 

20.01.2009г.) за периода 01.01.2016г. – 30.06.2016г. 

9. Месечни справки–декларации за пуснати на пазара опаковани стоки–Приложение №15 

към чл. 16, ал. 1 (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016г.) за периода 

01.07.2016г. – 31.03.2019г.  

10. Счетоводни справки за извършени ВОП-ве, внос и реализирани опаковани стоки на 

пазара от “Химтекс” ООД – гр. Димитровград за периода 01.01.2016г. – 30.04.2019г. 

11. Дневници за покупки и продажби на “Химтекс” ООД – гр. Димитровград. 

12. Интрастат декларации за пристигания на стока на “Химтекс” ООД – гр. Димитровград. 

13. Инвойси за извършени ВОП-ве (и придружаващите ги документи–ЧМР-та) на 

опаковани стоки от “Химтекс” ООД – гр. Димитровград за период 2016г. – 2019г. 

14. Митнически документи за извършени вносове на опаковани стоки от “Химтекс” ООД– 

гр. Димитровград за периода 2016г. – 2019г. 

15. Фактури за реализирана опакована продукция на пазара от “Химтекс” ООД – 

гр.Димитровград за периода 2016г. – 2019г. 

16. Данъчни фактури, издадени от „Екобулпак” АД – гр. София на “Химтекс” ООД – 

гр.Димитровград за периода 01.01.2016г. – 31.03.2019г. 

17. Платежни документи, удостоверяващи заплатена продуктова такса за опаковки от 

опаковани стоки към „Екобулпак” АД - гр. София от “Химтекс” ООД – гр.Димитровград за 

периода 01.01.2016г. – 31.03.2019г. 

 

“Химтекс” ООД – гр. Димитровград изпълнява задълженията си по чл. 59, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за 

заплащане на продуктова такса. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

1. Във връзка със Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и 

водите, за утвърждаване на указания за контролна дейност по ЗЗВВХВС, да се представи в 

РИОСВ Хасково на електронен носител (имейл) за 2018 г. информацията 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.  

Срок за изпълнение: 31.07.2019 г. ; Отговорник: Управител на “Химтекс” ООД 

V. Съответствие, последващ контрол 
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По време на проверката на обекта, стопанисван от “Химтекс” ООД е констатирано 

съответствие с изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). 

 


