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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка  

на „Ве Ка Ес България“ ООД, гр. Кърджали 

 

На основание Заповед № 59/20.08.2019г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

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

РИОСВ Хасково за 2019г., на 22.08.2019г. е извършена комплексна проверка на „Ве Ка Ес 

България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кърджали, общ.Кърджали, 

обл.Кърджали, Промишлена зона „Летище”, ЕИК 131121168, представлявано от Вилхелм 

Холтграве – управител. 

 

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: 

 Управление на отпадъците - отчетност; площадка за предварителното съхранение на 

отпадъци; 

 Котелна инсталация за производство на технологична пара 

 

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

Предмет на дейност: пране и багрене на готови текстилни изделия. Производствените 

дейности са организирани в следните структурни звена: пране, багрене, сушене и 

окачествяване. Процесът на багрене не е задължителен етап от производствените процеси. 

Извършват се следните видове обработки: „ензим“, „софт“, „стоун“ и „гармент“, „блийч“ и 

„рийс“. 

         1. Управление на отпадъците: 

В резултат на извършваните производствени дейности и използваните материали се 

образуват следните отпадъци по смисъла на параграф 1 т. 17 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012 г.): 15 01 01- хартиени и 

картонени опаковки; 15 01 02 - пластмасови опаковки; 15 01 04 – метални опаковки; 15 01 10* 

- опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества и 04 02 

19* - утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни 

вещества. Дружеството е извършило класификация на образуваните отпадъци по реда на 

Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците /ДВ, бр.66 от 08.08.2014г./. Не е настъпила 

промяна в извършваните производствени дейности и използваните материали, което да доведе 

до образуване на нови отпадъци.  

На територията на производствената площадка има изграден метален навес, ограден с 

метална мрежа и обособен на клетки за съхранение на отпадъците от опаковки. Определените 
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места за съхранение на отпадъците са обозначени с кода и наименованието на съхранявания 

отпадък. Към момента на проверката се съхраняват пластмасови опаковки – бидони от 

химикали с обем 1000 л., които не се предават за последващо третиране, а се връщат на 

доставчика на химикали за повторна употреба. Не се констатира смесване или разпиляване на 

отпадъци. 

На територията на фабриката е изградена локалната пречиствателна станция за 

химично и биологично третиране на производствените води. Към момента работи само 

химичното стъпало, поради което няма образувани утайки от пречистване на отпадъчни води 

в биобасейна. Отпадъчните води от пералните машини постъпват през шахта в 3 бр. метални 

баки /резервоари/, всеки с обем 34 куб.м., където се извършва химическото им третиране с 

реагенти, след което преминавайки през открит басейн /около 150 куб.м./ чрез помпа се 

изпомпват в градската канализация на основата на сключен договор с В и К ООД 

гр.Кърджали от 06.08.2018г. и актуален към момента. До момента шахтата не е изгребвана и 

няма образувани и предавани отпадъци от утайки. 

Беше представен сключен актуален писмен договор с лице, притежаващо 

необходимите документи по ЗУО, на което се предават образуваните отпадъци за последващо 

третиране – с „Анес-96“ ООД. При всяко предаване на опасни отпадъци се попълва 

идентификационен документ по утвърдения образец, попълнен с всички изискуеми данни, 

придружен с приемо-предавателен протокол и кантарна бележка.  

За всеки от образуваните отпадъци се води отделна отчетна книга по Приложение № 1 

от  Наредба № 1 от 2014 г. 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). Книгите са редовни, заверени от РИОСВ-Хасково и се попълват ежемесечно според 

изискванията.       

      2. Атмосферен въздух: 

Проверката се извършва на основание на Закона за чистотата на атмосферния въздух и във 

връзка с извършване на контролна дейност по изпълнение на изискванията на Наредба № 1 от 

27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 

64/5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.) и на Наредба за ограничаване на емисиите на 

определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (В сила от 

31.07.2018 г. Приета с ПМС № 150 от 24.07.2018 г.Обн. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., изм. ДВ. 

бр.47 от 14 Юни 2019г.) 

Дейността на фирмата е пране и багрене на готови текстилни изделия. За 

производството на пара за технологични нужди в обекта се използва котел Hermorecord HG-

3,2/13, производство на Alston Power Hungaria RT, Budapest, с номинална топлинна мощност 

2,085 MW на гориво природен газ. Емисиите в атмосферния въздух се изпускат организирано 

през изпускащо устройство. Изпускащото устройство на котел Hermorecord HG-3,2/13 не е 

оборудвано с точка за вземане на проби осигуряващи извършване на собствени периодични 

измервания /СПИ/. 

Юридическите лица, осъществяващи дейности с източници на емисии в атмосферния 

въздух са длъжни да провеждат собствени периодични измервания на концентрациите на 

вредни вещества в отпадъчните газове. По време на проверката операторът не представи 

протоколи от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 

източници от извършени собствени периодични измервания на котел Hermorecord HG-3,2/13. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за чистотата на атмосферния въздух, са дадени 

предписания с поставени срокове за тяхното изпълнение: 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по документи. 

 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2137186016&dbId=0&edition=0

