
 

 

 



• извършен е преглед на счетоводни, складови документи и производствени отчети, 

документи, доказващи изпълнение на програма за индивидуално изпълнение на 

задълженията по чл. 11, ал. 1 от ЗУО 

• проверена е отчетна книга за отпадъците и е извършен преглед на сключените 

договори с фирми, притежаващи разрешение по чл.12 от ЗУО за третиране на отпадъци; 

• документи доказващи спазване изискванията на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси, прилагане на Регламент 1907/2006 г. и 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. за класифицирането, етикетирането и опаковането на 

вещества и смеси (CLP), изпълнение на задълженията на оператора относно доставка, 

съхранение и употреба на химикали 
 

При направената проверка се констатира следното: 

„Полихим-СС” ЕООД събира отработени масла, произвежда базови фракции, 

антифриз и течности за стъклочистачки, предназначени за вътрешния пазар. 

От събраните за регенериране отработените масла, чрез повторно рафиниране при 

вакуум дестилация се получават дестилати. След рафиниране на получените дестилати се 

получават рафинати и екстракти.  

С удостоверение № 9/01.07.2010 г. в експлоатация е въведен строеж „Цех за 

преработка на отработени масла”.  

Атмосферен въздух 

От технологичния процес няма отделяне на емисии от производствени газови 

потоци и от комини на горивни инсталации. При извършване на технологичния цикъл за 

преработка на маслата и при технологичното обслужване на инсталацията отделените 

емисии, които не се включват в преработката се подвеждат към инсталация за факелно 

изгаряне извън работното помещение.  

Почви 

Тъй като маслата и базовите фракции се съхраняват в метални цистерни с обваловка 

и производствената дейност е съсредоточена в цеховете се изключва възможността за 

замърсяване на почвата, както в района на площадката, така и извън него. 

Опасни химични вещества и управление на риска 

При проверката се установи, че дружеството оползотворява отпадъчни масла чрез 

производствен процес ректификация при понижено налягане, при което се получават 

възстановени вещества по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).  

Получените възстановени вещества са идентифицирани и оператора поддържа в 

наличност информация за идентичността на възстановените вещества в съответствие с 

раздел 2 на приложение VI на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и съобразно 

Ръководството за отпадъци и възстановени вещества по REACH.  

Фирмата е извършила класификация на възстановените вещества, съгласно 

Приложение VI на Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси (CLP) и Наредбата за реда и начина за класифициране, 

опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. 

Дружеството е проверило за извършена същинска регистрация на тези вещества на 

страницата на ECHA. Констатирало е, че има извършена същинска регистрация на тези 

вещества в Европейската агенция по химикали от оригинални производители. Към 

протокола са предоставени копия от извадка от списък с извършена регистрация през 

2010г. от оригинални производители. 

Дружеството поддържа в наличност информация за регистрационния статус на 

възстановените вещества съгласно чл. 2(7), г), (i) от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и 

информация за безопасността на възстановените вещества съгласно чл. 31 или чл. 32 от 

същия регламент.  

“Полихим СС” ЕООД е извършила на 27.12.2010г нотификация в Европейската 

Агенция по химикали (ECHA), съгласно чл. 40, §1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на 



произвежданите и пуснати на пазара веществата. Към протокола са предоставени копия от 

Submission report.  

Фирмата произвежда чрез формулиране антифриз и течност за стъклочистачки. 

Дружеството е потребител по веригата, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). 

Използваните химикали за производството са от доставчици от ВОП. 

Отговорното лице, поддържа картотека с информационни листове за безопасност 

(ИЛБ) за всички използвани химични вещества и смеси, предоставени от доставчиците. 

Изготвени са ИЛБ за пусканите на пазара антифриз, течност за чистачки и на 

изброените по- горе “възстановени вещества”.  

Получените от ректификацията възстановени вещества се съхраняват в резервоари с 

бетонова обваловка, съгласно нормативните изисквания с цел недопускане на разливи. 

Обособено е складово помещение за съхранение на химичните вещества и смеси. 

Помещението е с ограничен достъп, трайна настилка без връзка с канализацията и наличие 

на вентилационна уредба. Химикалите са поставени на палети, в оригиналната опаковка на 

производителя.  

На дружеството е предписано при разполагане на опасни вещества в количества, 

равни или по-големи от посочените в Приложение № 3 на Закона за опазване на околната 

среда да бъдат спазени разпоредбите на Глава седма, Раздел І на ЗООС. 

Мерките за управление на риска са съобразени с ИЛБ. Изготвени са и поставени на 

работните места инструкции за работа с химичното вещество и/или смес, на работещите е 

осигурено работно облекло и лични предпазни средства – дихателни маски, ръкавици, 

антифони. Води се периодичен инструктаж. 

Управление на отпадъците 

Към момента на проверката дружеството преработва отработени масла с код по 

Наредба 3 за класификация на отпадъците 13 01 10*, 13 02 05*. Съгласно решение № 08-

ДО-099-02 от 27 октомври 2010 г. на Директора на РИОСВ Плевен на „Полихим-СС” 

ЕООД се разрешава да транспортира (събиране и транспортиране) и оползотворява 

отпадъци от отработени масла с код 13 01 10*, 13 02 05*, 13 03 07*, 13 04 03*. Разрешава 

се повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла, оползотворяване 

с код R9, за отпадъци от нехлорирани хидравлични масла на минерална основа и 

нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа. 

Дейностите по третиране на отпадъци на площадката на „Полихим-СС” ЕООД в гр. 

Луковит са във връзка с разрешението по чл. 37 от ЗУО, утвърдената с решение № 08-

ПУО-970-01/07.09.2010 г. на Директора на РИОСВ Плевен програма за управление 

дейностите по отпадъците и програма за индивидуално изпълнение на задълженията по чл. 

11, ал. 1 от ЗУО (програма по чл. 29 ал.1 т. 4 от ЗУО), съгласувана от РИОСВ–Плевен, 

утвърдена с решение № 12-ПУДОИ-07-02/23.12.2008 г. на РИОСВ София, със срок на 

действие до 23.12.2011 г. 

Отработените масла за регенериране се съхраняват разделно по видове. Цялата 

площадка, включваща резервоарите за съхранение и помещението за очистка са в 

обваловка. Оградени са с метална мрежа и е осигурен ограничен достъп. Резервоарите са 

маркирани с кода и наименованието на отпадъка и са номерирани. Осигурени са локани 

пречиствателни съоръжения и материали за обезвреждане на евентуални разливи – 

сорбенти.  

В складово помещение, с ограничен достъп, при наличие на сорбент, във варели на 

трайна настилка се съхраняват отработени масла с код 13 03 07*.  

Транспортирането на отработените масла се извършва от Полихим-СС ЕООД. 

Приемането им се извършва след задължителен входящ контрол, за установяване на 

замърсеност, съдържание на вода и други примеси. Не се приемат за съхранение и 

преработка отработени масла, съдържащи полихлорни бифенили. 

Отработените масла, за които „Полихим-СС” ЕООД няма разрешение за 

регенериране се предават по договор на лицензирани фирми. 



В момента на проверката дружеството представи договори с фирми и организации 

по оползотворяване, предаващи за рециклиране на „Полихим-СС” ЕООД отработени 

масла. 

Генерираните производствени отпадъци се съхраняват временно в обособено 

помещението, с ограничен достъп и трайна настилка до предаването им по договор на 

фирми, притежаващи разрешения по чл. 12 от ЗУО.  

Осъществява се вътрешно-фирмен контрол, с цел недопускане разпиляването на 

отпадъци и замърсяване на прилежащите терени и за недопускане и ограничаване на 

течове и разливи. 

Редовно се води отчетна книга по чл. 25 от ЗУО. Дружеството изготвя и представя в 

РИОСВ транспортни карти по Наредба № 9/2004г. С вх. 152/14.01.2011 г. в РИОСВ – 

Плевен са представени от дружеството годишни отчети по Наредба № 9 за 2010 г. Не е 

представен отчет по чл. 32 от ЗУО. 

По отношение на Наредбата за реда и размера за заплащане на продуктова такса 

„Полихим-СС” ЕООД води отчетност за количествата събрани отработени масла и за 

количествата пуснати на пазара масла При проверката са представени документи, 

удостоверяващи количествата пуснати на пазара масла за 2009 и 2010 г. и за събраните 

през 2008, 2009 и 2010г. отработени масла за изпълнение на целта по чл. 9 ал. 1 от Наредба 

(ДВ, бр. 90/2005г.). 

По отношение на изпълнение на задълженията по чл. 36 от ЗУО – за опаковки 

„Полихим-СС” ЕООД изпълнява задълженията си чрез членство в „Ре Пак” АД. В момента 

на проверката дружеството представи месечни отчети за опаковки за периода 2007-2010 г. 

и годишни справки – декларации. Дружеството не представи платежни документи за 

плащания на лицензионни възнаграждения. 

Заключение:  

• Дружеството извършва дейностите по третиране на отпадъци в съответствие с 

нормативните изисквания и условията в решение № 08-ДО-099-02 от 27 октомври 2010 г. 

на Директора на РИОСВ Плевен. “Полихим СС” ЕООД пуска на пазара масла, във връзка с 

което работи по програма за индивидуално изпълнение на задълженията по чл. 11, ал. 1 от 

ЗУО както и изпълнение на задълженията по чл. 9, ал. 1 от Наредба за изискванията за 

третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, разработен 

във връзка с изискванията на глава седма от Наредбата. 

• При извършената проверка на мястото е осъществен визуален мониторинг на 

производствения процес и местата за съхранение на произвежданите продуки и 

използваните химикали. Обменена е информация с представители на фирмата, уточнени са 

вида и количество на химикали в момента на проверката, идентифицирани са 

доставчиците. Направен е преглед на изискванията за складиране на опасни химикали,  

уточнени са мерките за управление на риска. ”Полихим СС” ЕООД е производител на 

възстановени вещества по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Дружеството 

поддържа в наличност информация за регистрационния статус на възстановените вещества 

съгласно чл. 2(7), г), (i) от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и информация за 

безопасността на възстановените вещества съгласно чл. 31 или чл. 32 от същия регламент.  

”Полихим СС” ЕООД е извършила нотификация по Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

Поддържа се картотека с информационни листове за безопасност  

• От технологичния процес няма отделяне на емисии от производствени газови 

потоци и от комини на горивни инсталации. За охлаждане не се използват промишлени 

хладилни инсталации. 

• Маслата и базовите фракции се съхраняват в метални цистерни с обваловка и 

производствената дейност е съсредоточена в цеховете се изключва възможността за 

замърсяване на почвата, както в района на площадката, така и извън него. 

 

На управителя на „Полихим-СС” ЕООД са дадени предписания с конкретен срок за 

изпълнение. 



 

Приоритети за последваща контролна дейност: 

1. Проследяване изпълнението на направените предписания; 

2. Законосъобразно третиране на отпадъци; 

3. Спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси ( изм. ДВ, бр.63/13.08.2010) и прилагане на Регламент 1907/2006 г. 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали ( REACH). 

Съгласно изискванията на чл. 36 от Регламент 1907/2006 и на основание чл.27, ал.1 на 

обекта е проверена документацията, доказваща изпълнение на задълженията на оператора, 

относно производство, съхранение и употреба на химикали. 

 

 


