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Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД - 162/03.12.2021 год. на Директора на РИОСВ - гр. Бургас 
във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията 
през 2021 год. на 03.12.2021 год. е извършена комплексна проверка на обект: База за 
хомогенизиране, опаковане и складиране на антифриз и течност за чистачки, местност 
„Батака", с.Твърдица, гр.Бургас, експлоатирана от „Севан С.В.“ ЕООД, гр. Бургас.

Проверени компоненти и фактори;
опасни химични вещества;
отпадъци;

- ЗОПОЕЩ.

Цел на проверката:
Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси, прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества 
и смеси (CLP), Регламент 850/2004 - POPs и Наредба за реда и начина на съхранение на 
опасни химични вещества и смеси;

2. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни актове;

3. Изпълнение изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното 
изпълнение.

Проверени инсталации и дейности:
Извършен е обход на:

-  Помещение за хомогенизиране, бутилиране и опаковане на антифриз и течност за 
чистачки;
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-  Складове за съхранение на суровини и готова продукция;
-  Места за съхранение на отпадъци, генерирани от дейност.

Констатации от проверката:
Дружеството е с едносменен режим на работа, петдневна работна седмица.

За инвестиционно предложение „Изграждане на база за хомогенизиране, опаковане и 
складиране на антифриз и течност за чистачки, и административно-битова сграда в ПИ 
№72151.17.37, местност „Батака”, с. Твърдица, община Бургас" възложителят „Севан С.В.“ 
ЕООД е уведомил РИОСВ -  Бургас съгласно изискванията на Глава шеста на Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС). С писмо изх.№ПД-831(1)/24.04.2020 г. Директорът на 
РИОСВ -  Бургас е преценил, че инвестиционното предложение не попада в позициите на 
Приложение №1 и 2 съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и не подлежат на извършване на 
регламентираните с Глава шеста от закона процедури по преценка ОВОС и/или ОВОС, както 
и процедура по Глава втора на Наредбата за ОС.

Химични вещества
Дружеството е със статут потребител по веригата на доставки съгласно Регламент № 

1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH). Основната дейност на дружеството е производство на смеси -  
антифриз, лятна течност за чистачки, зимна течност за чистачки.

Използваните суровини (моноетилен гликол, етанол, оцветители, глицерин, 
полиметиламин-м, консервант Мергал К9Н, натриева основа и др.) се закупуват от 
дружества на територията на България. Моноетиленгликол се доставя от фирми в България 
като част от доставките на веществото са с произход Русия и Турция.

При проверката се представя актуален инвентаризационен списък на химични 
вещества, използвани от дружеството.

Представят се информационни листи за безопасност (ИЛБ), които са в 
съответствие с Приложение на II на Регламент ЕО №1907/2006 - REACH. В ИЛБ е 
отразена информация за извършената регистрация от производителя на съответното 
вещество съгласно REACH. Необходимо е да се изиска ог доставчика на моноетиленгликола 
с произход Турция и Русия информация от вносителя и/или изключителен представител на 
производител извън общността документ за извършена регистрация на веществото съгласно 
Регламент ЕО №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали -  REACH.

Извършен е оглед на склад за съхранение на суровини и склад за съхранение на 
готови продукти. Складовете са отделени от производствени и административни помещения, 
с бетонов под без връзка с канализацията и с ограничен достъп на външни лица. Изготвени 
са инструкции за безопасност при работа, налични по работни места и на местата на 
съхранение. Съхранението е в съответствие общите изисквания посочени в чл.6 от 
Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и с 
посочените от производителя условия на съхранение в информационните листи за 
безопасност.

За продукти, които произвежда (антифриз, течност за чистачки) дружеството е 
изготвило информационни листи за безопасност. ИЛБ са в съответствие с изискванията на 
Приложение на II на Регламент ЕО №1907/2006 относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали -  REACH и се предоставят на клиентите по 
време на първата доставка по електронна поща.

На прощадката е налична пожароизвестителна система, пожарогасителни средства -  
пожарогасители, пожарни хидранти.



Операторът представя по време на проверката изготвена оценка за безопасността на 
съхранението на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от Наредба за реда и 
начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Оценката е документирана във 
формата, утвърден от министъра на околната срезда и водите със Заповед №РД- 
184/09.03.2021 г.

В изпълнение на Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и 
водите за утвърждаване на указания за провеждане на контролната дейност по Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, по прилагане на Регламент 
ЕО№ 1907/2006 -  REACH и CLP на дружеството е предоставено за попълване Приложение 
№ 2.

Отпадъци

Проверяваната площадка е с местонахождение гр. Бургас, местност ..Батака"4 с ПИ № 
72151.17.37.
На площадката има КПП и е осигурена 24 часова охрана и видеонаблюдение. Площадката е 
обозначена с табела за предназначението й, работно време, отговорно лице и телефони за 
контакти.
От производствената дейност на обекта се генерират следните видове отпадъци:

15 01 01 -  хартия и картон;
15 01 02 -  пластмасови опаковки;
15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества;
15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни 
вещества.

За гореизброените отпадъци е извършена класификация и се води отчетност. В момента 
на проверката е представена и заверена от РИОСВ - Бургас отчетна книга за генерираните 
отпадъци. За 2021 год. отчетността се води в МИСО. Годишните отчети за 2020 год. по 
приложение № 9 са изпратени в ИАОС в София с изх. № 398 от 09.03.2021 г.

Представени са фактури, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи. За 
опасните отпадъци се представят идентификационни документи, фактури и приемо- 
предавателни протоколи.

Осигурена е добра връзка с транспортната пътна мрежа. Местата за съхраняване на 
отпадъци са обособени и обозначени с табели с код и предназначение. Генерираните 
отпадъци от производствената дейност се съхраняват в метални контейнери.

По данни от годишния отчет за 2020 г. са образувани и предадени отпадъци с код: 15 
01 02 -  1,400 т. и код 15 01 01 -  0.46 т. Предаването е на база договор с „ Евро Импекс 
Бургас44 ЕООД. сключен на 30.09.2020 г. От началото на годината до момента на 
проверката са образувани отпадъци с код 15 01 01 - 1,070 т. и 15 01 02 -  5.360 т., като част 
от тях са предадени на „Евро Импекс Бургас44 ЕООД. 11о време на проверкта е представен 
договор за предаването на отпадъци с код: 15 01 01, 15 02 02*. 15 01 10* и 15 01 02 със „Скай 
Инвест"4 ООД, сключен на 01.10.2021 г.

По време на проверката е представено и Удостоверение № 3030/01.01.2020 г. издадено 
от „Екобулпак България"" АД. че дружеството „Севан С. В.44 ЕООД участва в колективна 
система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците и по чл. 12, т. 1 от 
Наредбата за опаковките и отпадъци от опаковки. Настоящото удостоверение важи от 
01.01.2020 г. до 31.12.2024 г.



ЗОПОЕЩ

Дейностите, извършвани от оператора попадат в обхвата на т.4 от Приложение №1 от 
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). 
обнародван в ДВ. бр.43/2008 г.. изм. и доп. ДВ., бр. 96 от 10 ноември 2020 г.

За обекта няма изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена 
заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети с обхват и 
съдържание съгл. Приложение № 1 на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни 
мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване 
на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение от 
29.08.2008 г. (ДВ бр.96/2008 г.).

Към датата на проверката на площадката няма регистрирани случаи на причинени 
екологични щети и/или случаи на непосредствена заплаха за екологични щети от дейността 
на оператора по смисъла на ЗОПОЕЩ.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:
1. В срок до 05.01.2022 г. да се изготви и представи в РИОСВ -  Бургас собствена оценка 

за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на 
причинени екологични щети. с обхват и съдържание съгласно Приложение №1 на Наредба 
№1 от 29.10.2008 г.(обн. ДВ бр.96/2008 г.)

Отговорник: Управител

2. В срок до 05.01.2022 г. да се представи в РИОСВ -  Бургас попълнено Приложение №2 
от Заповед №РД-268/1 1.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване 
на указания за провеждане на контралната дейност по Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси, по прилагане на Регламент ЕО№1907/2006 -  
REACH и CLP.

Отговорник: Управител
3. В срок до 05.01.2022 г. да се представи в РИОСВ -  Бургас информация/документ за 

извършена регистрация на веществото моноетиленгликола с произход Турция и/или Русия, 
съгласно Регламент ЕО №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали -  REACH от вносителя и/или изключителен представител на 
производител извън общността.

Отговорник: Управител

Заключения за съответствието на обекта е изискванията на екологичното 
законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на оператора са направени предписания с посочен срок за 
изпълнение и отговорник. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща 
проверка при необходимост на място и/или по документи.


