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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на “Елпром Харманли” АД, гр. Харманли 
 
 
 

На основание Заповед № 11 / 13.02.2019г. на Директора на РИОСВ – Хасково и във връзка с 

изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2019г., на 

14.02.2019г. е извършена комплексна проверка на “Елпром Харманли” АД, гр. Харманли, 

общ.Харманли, обл. Хасково. 

         

I.    Цел на проверката 
 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта 

за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда. 

 

II. Проверени инсталации и дейности: 
 

 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 

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

Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

 Хладилни и климатични инсталации 
 
 

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

 

       Предмет на дейност: Производство и търговия на електродвигатели. 

 

1.  Опаковки: 
 

Извършена е проверка на фирма “Елпром Харманли” АД, находящо се в гр.Харманли, 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. 

        “Елпром Харманли” АД се занимава с производство и търговия на електродвигатели. Акционерното 

дружество използва и пуска на пазара опаковки от опаковани стоки. Опаковките, които се използват са 

от пластмаса, хартия и картон.  “Елпром Харманли” АД – гр. Харманли извършва вътрешнообщностни 

доставки (ВОД) на опакована продукция за страни от европейския съюз – Германия, Англия, Италия, 

Испания, Белгия, Унгария, Гърция. Опаковките са от пластмаса, хартия и картон, дърво. Дружеството 

осъществява износ на опаковани стоки за трети страни – Русия, Египет. Опаковките са същите. “Елпром 

Харманли”АД – гр. Харманли не използва опаковки за многократна употреба. Акционерното дружество 

членува и има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - “Екопак 

България”АД – гр. София с № на договора 1474 от 01.02.2008г. 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: 
 

1. Договор сключен между „Екопак България” АД – гр. София с № 1474 / 01.02.2008г. и  “Елпром 

Харманли” АД – гр. Харманли. 

2. Удостоверение издадено от „Екопак България ” АД – гр. София с № 1474 на “Елпром 

Харманли”АД – гр. Харманли, което важи да 31.12.2022г. 

3. Годишни отчети за количества опаковки пуснати на пазара – Приложение № 2, подадени към 

„Екопак  България” АД - гр. София от “Елпром Харманли” АД – гр.Харманли за периода 2016г. 

– 2018г. 

4. 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. 

5. 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.– 

31.01.2019г. 

6. Дневници за покупки и продажби на “Елпром Харманли” АД – гр. Харманли. 

7. Интрастат декларации за изпращания на стока на “Елпром Харманли” АД– гр.Харманли. 

8. Митнически документи за извършени износ на опаковани стоки от “Елпром Харманли” АД–

гр.Харманли  за периода 2016г. – 2018г. 

9. Инвойси за извършени ВОД-ве (и придружаващите ги документи–ЧМР-та) на опаковани стоки 

от“Елпром Харманли” АД – гр. Харманли  за периода 2016г. – 2018г. 

10. VIES-декларации за изпращания на опаковани стоки от Елпром Харманли” АД – гр.Харманли за 

периода 2016г. – 2018г. 

11. Фактури за реализирана опакована продукция на пазара от “Елпром Харманли” АД–гр.Харманли  

за периода 2016г. – 2018г. 

12. Счетоводни справки за реализирани опаковани стоки на пазара от “Елпром Харманли”АД–

гр.Харманли за периода 01.01.2016г. – 31.01.2019г. 

13. Данъчни фактури, издадени от „Екопак  България ” АД – гр. София на “Елпром Харманли” АД– 

гр. Харманли за периода 2016г. – 2018г. 

14. Платежни документи, удостоверяващи заплатена продуктова такса за опаковки от опаковани 

стоки към „Екопак  България ” АД - гр. София от “Елпром Харманли” АД – гр. Харманли за 

периода 2016г. – 2018г. 
 

       “Елпром Харманли” АД – гр. Харманли 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. 

 

2.  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. Дружеството употребява и съхранява: алкиден грунд и алкидна боя, 

разредител за алкиден грунд и боя, хамершлак и разредител /с дистрибутор „Ада Колор“ АД Пловдив/; 

електроизолационен лак EV-36 и разредител за електроизолационен лак EV-36 /с производител 

„Химатех“ АД София/, масла МХЛ-32, МХЛ-68, МХЛ-46, МХМ-32 и грес /с дистрибутор „Карио“ ООД 

Сливен/; азот, кислород, въглероден двуокис и аргон /с дистрибутор „Сиад България“ ЕООД София/. 

Дружеството поддържа в наличност и представи по време на проверката информационни листове за 

безопасност (ИЛБ) на всички съхранявани и употребявани химикали. Представените ИЛБ на газовете 

под налягане с дистрибутор „Сиад България“ ЕООД София и смесите с дистрибутор „Карио“ ООД 

Сливен отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830 за изменение на Приложение ІІ на 

Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. В ИЛБ на смесите, с дистрибутор „Ада Колор“ АД Пловдив и 

производител „Химатех“ АД София липсва информация за издаденият регистрационен номер на 

химичните вещества, влизащи в състава на смесите. 

 

 



 

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

(ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

„Елпром Харманли” АД притежава склад за съхранение на химикали, които употребява в 

производствената си дейност. Складът е масивна постройка. Всички смеси се съхраняват в оригинална 

фабрична опаковка, етикетирани от производителя. Ограничен е достъпът на външни лица. Съгласно 

изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 6 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) не са поставени указателни табели на склада за съхранение 

на химикалите, указващи категориите на опасност на съхраняваните химикали. 

Във връзка с изискванията на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) по време на проверката е представена оценка на 

безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, във формат утвърден със 

Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Представени са документите, 

доказващи съответствието с изискванията за организация за съхранението на химикалите. Представена е 

Заповед № 6/02.05.2018 г. относно провеждане на обучение и протокол от проведено обучение на лицата 

отговорни за съхранението на химикалите №7/15.05.2018 г.  

По време на проверката на място е попълнен Модулен въпросник за контрол на изискванията на 

изискванията на REACH и CLP, Приложение 4.1. 

 
 

3.   Атмосферен Въздух: 

 

        Проверката се извършва във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух се образуват в резултат на 

нанасянето на покритие върху металните части на електромоторите и на ел.намотките в двете 

помещения - за импрегнация и за нанасяне на лако–бояджийско покритие. От тези помещения се 

отделят организирани и неорганизирани емисии, съдържащи летливи органични съединения(ЛОС). 

Операторът е представил Декларация за консумацията на разтворители за 2018г. Количеството на 

вложения органичен разтворител е 4,071 т/год., което е под праговата стойност за консумация на 

разтворители – 5т/год.), поради което не попада в обхвата на изискванията на Наредба No 7 от 

21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения(ЛОС), изпускани в 

околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 

инсталации (Загл. изм. -ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.). и операторът няма задължение да 

изготвя план за управление на разтворителите.  

         Друг източник на отпадъчни газове са трите електросъпротивителни тигела за леене на алуминий, 

които се намират в пресово заготовъчен цех на „Елпром Харманли“ АД. В цеха е монтирана 

аспирационна инсталация отвеждаща отделящите се газове в атмосферата.  

         За дейността по нанасяне на покритие се използват следните продукти-различни видове грунд, 

алкидна боя, електроизолационен лак и разредител. Продуктите са с производител „Химатех“ АД, 

гр.София за използвания електроизолационен лак и вносител „Ада Колор“ ЕООД, гр.София. Върху 

опаковките на използваните продукти са поставени етикети, които съдържат  информация за 

съдържанието на ЛОС и категорията на използваните продукти в съответствие с изискванията на 

Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. През 2017 г. са извършени 

собствени периодични измервания (СПИ) на вредните вещества изпускани в атмосферния въздух от 

следните неподвижни източници: Инсталация за импрегнация на статорни пакети–газоход над вана; 

Инсталация за импрегнация на стартерни пакети–първа тунелна пещ; Инсталация за импрегнация на 

стартерни пакети –втора тунелна пещ; Инсталация за грундиране; Инсталация за боядисване на 

двигатели-Камера за боядисване; Инсталация за боядисване на двигатели-Камера за изпичане; 

Общообменна инсталация. и Камера за сушене-Газоход No 2. В момента на проверката пещта от 

помещението за импрегнация към източник „Газоход No 2 –камера за сушене“ не работи и по 

информация на оператора не се използва. Собствените периодични измервания са извършени на 

09.02.2017г.  

        При поискване 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, които е трябвало да бъдат извършени до 09.02.2019г. 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 не по-

малко от един път в рамките на две последователни календарни години съгласно изискванията на чл. 18, 



 

т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 31, ал. 1, т. 2  от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за 

реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти 

с неподвижни източници. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

 

 

        По време на проверката на обекта, стопанисван от „Елпром Харманли” АД – гр. Харманли са 

констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита от 

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

атмосферния въздух (ЗЧАВ), и са дадени четири предписания, като е поставен срок за тяхното 

изпълнение. 

 

V. Съответствие, последващ контрол: 

 

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

                                                 

 


