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УТВЪРДЙЛ:

Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД - №84/17.06.2019 год. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, във 
връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията 
през 2018 год. на 18.06.2019 год. е извършена комплексна проверка на обект: 
СД„СТъклопласт -  Димов, Димова и Сие” -  Предприятие за производство и ремонт на 
лодки от стъклопластмаса, находящ се в местност "Грънчаря", гр.Царево, община Царево

Проверени компоненти и фактори:
атмосферен въздух; 
химични вещества; 
отпадъци

Цел на проверката:
Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси и подзаконови нормативни актове, 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);

2. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 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 (Наредба №1), 
Наредба №7/21.10.2003 год. за норми за допустими емисии на летливи органични 
съединения, изпускани в околната среда в резултат на употребата на разтворители в 
определени инсталации (Наредба №7);

3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконови 
нормативни актове.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3,п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
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Проверени инсталации и дейности:
Цех „Механичен“;
Цех „Формовачен”;
„Корпусно-ремонтен цех;
Склад за съхранение на бои, лакове и разредители;

- Площадки и складове за предварително съхранение на отпадъци, генерирани
от дейността на дружеството.

Констатации от проверката:
Дружеството работи пет дни в седмицата е осем часов работен ден. Основната 

дейност в предприятието е производство и ремонт на лодки от стъклопластмаса. В момента 
на проверката се изработва катамаран от стъклопластмаса.

Атмосферен въздух
В момента на проверката в участък към цех формовъчен се извършва нанасяне с четка на 

полиестерен изофталов гелкоат. В участъка е налична общообменна вентилация, състояща се 
от 3 броя стенни вентилатори. Отоплението на формовъчен, механичен цех през зимния 
период е с котел на дърва с мощност 0,13 МW

Дружеството е представило в РИОСВ-Бургас информация за консумацията и 
количеството вложени органични разтворители за 2018 г„ съгласно изискванията на чл. 20, 
ал. 8 от Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични 
съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на 
употребата на органични разтворители в определени инсталации (Наредба № 7). През 2018 
г. количеството използвани органични разтворители, съдържащи се в смолата, втърдителя, 
полиестерния изофталов гелкоат и ацетон е 4,365 тона, което не надвишава определената 
долна прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от 5 тона, съгласно т. 15 на 
Приложение № 2 към чл.2 на Наредба № 7.

През 2018 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания на емисиите 
на общи въглеводороди изразени като общ органичен въглерод, изпускани в атмосферния 
въздух от аспирацията към формовъчен цех. Резултатите са представени в РИОСВ-Бургас 
под формата на доклад и показват спазване на съответните норми за допустими емисии, 
съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1/ 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.

Химични вещества
Изпълнени са предписания дадени с констативен протокол №014341/К-20-33 от 

03.08.2018 г. за представяне на Приложение №2 -  Формат и съдържание на информацията, 
събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на 
изискванията на чл.36 от Регламент REACH и чл.49 от Регламент CLP и копие на 
изготвената оценка за безопасно съхранение.

Статутът на дружеството по Регламент (ЕО) № 1907/2006 -  REACH е потребител по 
веригата на доставки. За производствената дейност се използват гелкоат, втвърдител, 
пигменти, разредител поливинил алкохол, които са произведени в страни от Европейския 
съюз и се доставят от български фирми. По време на проверката се представят 
информационни листи за безопасност, които отговарят на изискванията на Приложение II на 
REACH и Регламент (ЕС) 2015/830 за изменение на Регламент (ЕО)№ 1907/2006 на 
Европейския парламент и на съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването, и 
ограничаването на химикали (REACH).



В представените информационни листи за безопасност (ИЛБ) производителя е 
посочил регистрационен номер на веществото подлежащо на регистрация съгласно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 — REACH.

Използваните химични вещества се съхраняват в специално обособено помещение - 
склад, в оригинални опаковки на фирмите производители. Складът е с принудителна 
вентилация, с бетонов под, без връзка с канализацията и отговаря на общите изисквания на 
чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси 
(Наредбата). Съхранието се осъществява в съответствие с представената информация в 
оценката за безопасно съхранение, изготвен от оператора в съответствие с чл.10 от 
Наредбата. Към настоящия момент няма промяна във вида на използваните бои, 
втвърдители, разредители и няма необходимост от актуализиране на оценката.

Отпадъци
Извършен е оглед на производствената база.
От дейността на дружеството се генерират отпадъци със следните кодове:

07 02 13 - отпадъци от пластмаса;
20 01 21* - луминисцентни тръби;
15 01 04 - метални опаковки;
12 01 01 - стърготини стружки и изрезки от черни метали;
12 01 03 - стърготини стружки и изрезки от цветни метали;
13 02 08* - смазочни масла от зъбни предавки;
03 01 05 - трици, талаш, изрезки и дървен материал;
07 02 04* - други органични разтворители, промивни течности и матерни луги.

На прилежащата площадка към обекта се съхраняват дървесните отпадъци и 
металните опаковки, отпаднали от производствената дейност на дружеството. Останалите 
отпадъци се съхраняват на обозначени за цета места в прозводствените цехове.

Води се отчетна книга по Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 1 за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за 
водене на публични регистри. По време на проверката отчетната книга е проверена и 
заверена.

Изпратен е годишени отчет за отпадъците за 2018 год. в ИАОС - София с вх. № 10897/ 
27.03.2019 г. През 2018г. не са предавани отпадъци за последващо третиране.

Договорите с: „Бургас метал” ЕООД, сключен на 14.04.2016 г., с „Еко Варна” ЕАД, 
сключен на 14.04.2016 г. и със „Спекта Ауто” ООД от 13.04.2016 г. не са подновени. Всички 
те са били със срок на действие две години от датата на сключване.

Предписания:

1. Да се подновят договорите за предаване на отпадъци с фирми, притежаващи 
разрешителен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Копия от 
договорите, да се представят в РИОСВ -  Бургас.

Срок 05.07.2019 г.
Отг. Управител

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

По време на проверката на обекта е направено предписание с посочен срок за 
изпълнение и отговорник. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща 
проверка при необходимост на място и/или по документи.


