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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка  

на „Климатех“ АД, гр. Димитровград 

 

На основание Заповед №43/10.06.2019 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 11.06.2019 г. е извършена проверка на „Климатех“ АД, 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); 

 управление на отпадъците - отчетност; площадка за предварителното 

съхранение на отпадъци. 

 

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

Основен предмет на дейност: производство на отоплителна, вентилационна и 

въздухопречиствателна техника. 

 

I. Управление на отпадъците: 

В резултат на извършваните производствени дейности се образуват следните отпадъци с 

кодове: 12 01 01; 12 01 03; 12 01 18*; 16 01 03; 15 01 03; 15 01 10* и 13 01 10*, за които 

дружеството е извършило класификация. Не е настъпила промяна в извършваните 

производствени дейности и използваните материали, което да доведе до образуване на нови 

отпадъци.  

В обекта има обособени места за съхранение на образуваните производствени и опасни 

отпадъци в закрити производствени помещения. Осигурени са подходящи съдове /метални 

контейнери, пластмасови контейнери и метални вани/ за съхранение на отпадъците. Отпадъци 

от хидравлични масла, код 13 01 10*, не се образуват и няма налични в обекта. Местата за 

съхранение са обозначени с наименование на съхранявания отпадък. При извършения оглед 

не се констатира замърсяване от разпиляване или разливи на отпадъци. Не се допуска 

смесване на различни по вид отпадъци, както и на опасни и неопасни отпадъци.  

Отпадъците се предават за последващо третиране на лица притежаващи документи по 

чл.35 от ЗУО, въз основа на сключени актуални писмени договори и приемо-предавателни 

протоколи, представени по време на проверката, с ЕТ „Маркет Мейкър-Галя Павлова“ 

гр. Димитровград и „Анес-96“ ООД. При всяко предаване на опасни отпадъци за 
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транспортиране и последващо третиране се попълва Идентификационен документ по 

утвърдения образец, попълнен с всички изискуеми данни. Количествата на предадените 

опасни отпадъци от представените идентификационни документи отговарят на количествата 

от записите в отчетната книга.  

Отчетността се води в отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба № 1/2014 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.). Книгата е прошнурована, номерирана и 

заверена от РИОСВ - Хасково на 26.01.2015 г., с обособени раздели за всички отпадъци. 

Отчетността по отпадъците се води, като е спазено изискването за минимум един запис на 

месец, като липсата на дейност с отпадъци през един календарен месец също е отразена.  

 

ІI. 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, фирмата е „потребител надолу по веригата“ на 

химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. В своята дейност дружеството употребява и 

съхранява химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. При проверката на място са 

представени информационни листове за безопасност (ИЛБ) на част от смесите, които 

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

химикали за производствената дейност се извършва от български дистрибутори. Фирмата не 

произвежда и не внася вещества, по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006. 

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

смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) 

Проверени са местата за съхранение на химикалите, намиращи се на територията на 

обекта. Всички химикали се съхраняват в оригинална, фабрична опаковка етикетирани от 

производителя.  

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.) беше представена документирана 

оценката на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, по чл. 9 

от Наредбата. Във връзка с изискванията на т. 4 на Оценката са представени всички 

документите, доказващи съответствието с изискванията за организация за съхранението на 

химикалите. Представена е Програма за обучение на персонала 2019 г., в която е указан 

периода за провеждане на обучението – януари и юли. Представен е Протокол от проведено 

обучение от 15.01.2019 г.  

Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите 

Фирма „Климатех“ АД употребява в производствената си дейност смеси за промишлено 

почистване /на метали/. В представените информационни листове за безопасност в раздел 

12/15 не е налична информация за биоразградимостта на ПАВ, съгласно чл. 9, ал. 1 и 

Приложение ІІІ на Регламент (ЕО). 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

По време на проверката на „Климатех” АД е констатирано съответствие с изискванията 

на екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 

несъответствие по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси (ЗЗВВХВС), поради което са дадени предписания и поставени срокове за тяхното 

изпълнение. 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по 

документи. 

 


