
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
М и н и с т е р с т в о  на о к о л н а т а  с р е д а  и в о д и т е

Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-185/16.10.2020 г. на Директора на РИОСВ -  Бургас, във 
връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията 
през 2020 г. на 16.10.2020 г. е извършена комплексна проверка на обект: СД „Стъклопласт 
-  Димов, Димова и Сие“ -  предприятие за производство и ремонт на лодки от 
стъклопластмаса, гр. Царево, за изпълнение изискванията на екологичното 
законодател ство.

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

Цел на проверката:
1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

подзаконовите нормативни актове;
2. 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), Наредбата за реда и 
начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;

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

Проверени инсталации и дейности:

производствени цехове;
склад за съхранение на използваните химични вещества -  бои, лакове, разредители; 
места за предварително съхранение на отпадъците, образувани от производствената 
дейност.
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Констатации от проверката :

Основната дейност в предприятието е производство и ремонт на лодки от стъклопластмаса. 
Извършен е оглед на цех механичен, цех формовъчен, цехове за довършителни работи, цех за 
готова продукция, склад за съхранение на използваните химични вещества -  бои, лакове, 
разредители, места за предварително съхранение на отпадъците, образувани от 
производствената дейност. В момента на проверката работят само цеховете за 
довършителни работи.

Атмосферен въздух

Дружеството извършва дейност в обхвата на 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). Инсталацията за ламиниране -  изработка на изделия от 
стъклопласт по ръчно-контактен метод притежава Удостоверение за регистрация 
№5/03.10.2013 г. на основание чл.ЗОл, ал.8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
Дейностите по нанасяне с четка на полиестерен изофталов гелкоат и смола се извършват в 
цех формовъчен, който в момента на проверката не работи. В цеха е налична общообменна 
вентилация.

Дружеството е представило в РИОСВ -  Бургас информация за консумацията и 
количеството вложени органични разтворители за 2019 г., съгласно изискванията на чл. 20, 
ал. 8 от Наредба № 7. През периода количеството използвани органични разтворители, 
съдържащи се в смола, втърдител, полиестерен изофталов гелкоат и ацетон е 4,758 тон/год., 
което не надвишава определената горна прагова стойност за консумация на разтворители 
(ПСКР) от 5 тона, съгласно т. 15 на Приложение № 2 към чл.2 на Наредба № 7.

През м. юли 2020 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания на 
емисиите на общи въглеводороди изразени като общ органичен въглерод, изпускани в 
атмосферния въздух от аспирация към формовъчен цех. Резултатите са представени в 
РИОСВ-Бургас под формата на доклад и показват спазване на нормата 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.

Опасни химични вещества

Статутът на дружеството по Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) е потребител по веригата 
на доставки. Представено е по време на проверката 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 изготвена оценка за безопасно съхранение на опасните химични вещества и 
смеси.

В производствената дейност се използват полиестерна смола, изофталов гелкоат, 
ацетон, втвърдител, произведени в страни от Европейския съюз. Няма промяна във вида на 
използваните химични вещества и необходимост от актуализиране на оценката.

По време на проверката се представят информационни листи за безопасност, които 
отговарят на изискванията на Приложение II към REACH и последващите му изменения и 
допълнения с посочен регистрационен номер на веществото подлежащо на регистрация по 
REACH.



Извършен е оглед на склад за съхранение на използваните химични вещества и смеси. 
Съхранението е в оригинални опаковки на фирмите производители. Складът е с 
принудителна вентилация, е бетонов под, без връзка е канализацията и отговаря на общите 
изисквания на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси.

Отпадъци

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

07 02 13 - отпадъци от пластмаса -  по данни от отчетната книга от началото на 2020 
година до момента на проверката са образувани 0.142 т., които се съхраняват на площадката; 
Фирмата не е предавала отпадъци с този код през 2019 год., както и до момента на 
проверката. По данни на управителя на фирмата, част от пластмасовите отпадъци се 
използват като баласт при производството на лодки с цел подобряване стабилността на 
лодката.;

20 01 21* - луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак -  по данни от 
отчетната книга от началото на годината до момента на проверката не са образувани 
отпадъци с този код. Такива не са образувани и през 2019 год. Не е извършвано предаване на 
отпадъци с код 20 01 21* за последващо третиране.;

15 01 04 - метални опаковки -  по данни от отчетната книга от началото на 2020 година 
до момента на проверката са образувани 0.066 т. Налично количество към 31.12.2019 год. -  
0.471 т. Не е извършвано предаване на отпадъци с код 15 01 04 за последващо третиране.;

12 01 01 - стърготини стружки и изрезки от черни метали -  по данни от отчетната 
книга от началото на годината до момента на проверката не са образувани отпадъци с този 
код. Налично количество към 31.12.2019 год. -  0.310 т. Не е извършвано предаване на 
отпадъци с код 12 01 01 за последващо третиране.;

12 01 03 - стърготини стружки и изрезки от цветни метали -  по данни от отчетната 
книга от началото на годината до момента на проверката са образувани 0.004 т. Налично 
количество към 31.12.2019 год. -  0.057 т. Не е извършвано предаване на отпадъци с код 12 
01 03 за последващо третиране.;

13 02 08* - смазочни масла от зъбни предавки -  по данни от отчетната книга от 
началото на годината до момента на проверката не са образувани отпадъци с този код. 
Налично количество към 31.12.2019 год. -  0.008 т. Не е извършвано предаване на отпадъци е 
код 13 02 08* за последващо третиране.;

03 01 05 -  трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни 
частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 - по данни от отчетната книга от 
началото на годината до момента на проверката са образувани 0.095 т. с този код. Налично 
количество към 31.12.2019 год. -  0.065 т. Не е извършвано предаване на отпадъци с код 03 01 
05 за последващо третиране.;

07 02 04* - други органични разтворители, промивни течности и матерни луги - по 
данни от отчетната книга от началото на годината до момента на проверката са образувани 
0.048 т. с този код. Налично количество към 31.12.2019 год. -  0.015 т. Не е извършвано 
предаване на отпадъци е код 07 02 04* за последващо третиране.

На площадката са обособени места за съхранение на отделните видове отпадъци. На 
откритата площ се съхраняват дърво и метални опаковки. Останалите отпадъци се 
съхраняват в метални варели, обозначени с код и наименование на обособени места в единия 
от производствените цехове.

Изготвен и изпратен е годишен отчет за отпадъците за 2019 год. в ИАОС - София с вх. 
№ 10897/ 15.04.2020 г.

През 2020 г. не са предавани отпадъци за последващо третиране.



Представят се договори с „Екологика България“ ЕООД от 04.07.2019 год. с давност две 
години за предаване на отпадъци с кодове 15 02 02* , 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01* , 20 01 21*; 
със „Спекта ауто“ ЕООД от 01.07.2019 год. за предаване на отпадъци с кодове 13 02 08*, 13 
02 05*, 13 02 06*, 13 01 10*, 13 01 13* за срок от една година, след което автоматично 
договорът става безсрочен; с „Бургас метал” ЕООД, сключен на 14.04.2016 г. за срок от една 
година, след което автоматично същият става безсрочен за предаване на отпадъци с кодове 
12 01 03 и 15 01 04.

Представени и заверени са отчетни книги за отпадъците по време на проверката.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:
По време на проверката на обекта не са направени предписания.

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

По време на проверката на обекта не се констатираха несъответствия с нормативната 
база по компоненти и фактори на околната среда, които са предмет на проверката.


