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Утвърдил: 
 

/инж.Д. ИЛИЕВ/ 

Директор на РИОСВ-Хасково 
 
 

Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „Пролет” ЕООД, гр.Димитровград 

 
 

   На основание Заповед № 32/13.06.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016г., 

на 14.06.2016г. е извършена комплексна проверка на „Пролет” ЕООД, гр.Димитровград, със 

седалище и адрес на управление: област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, 

ул.”Първи май”-62.  

                

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: 

 Управление на отпадъците; 

 Хладилни и климатични инсталации; 

 Дейности, свързани с употреба на органични разтворители; 

 Помещения за съхранение на химични смеси. 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
       Дружеството е с предмет на дейност : производство на кожено-галантерийни изделия – 

дамски чанти, несесери, колани, ключодържатели на ишлеме. Производственият процес 

включва: 1. Кроене на изделията; 2. Подготовка на скроените изделия; 3. Конфекциониране на 

изделията – боядисване, шлайфане, монтиране, сглобяване, почистване и опаковане. Използват 

се изкуствени кожи, естествени кожи (допълнително обработени), текстилен плат, промазан 

плат, метален обков и др. Произведената продукция се реализира на Европейския пазар. 

 

1. Отпадъци 

При осъществяване на дейността си „Пролет” ЕООД, гр.Димитровград генерира и 

съхранява на мястото на тяхното образуване отпадъци със следните кодове: 04 01 99; 04 02 09; 

15 01 01; 15 01 10*; 20 01 21* и 15 01 02.  

На територията на обекта има обособени подходящи открити или закрити места и съдове 

/метални контейнери/ за разделното съхранение на отпадъците, които места са обозначени с код 

и наименование на съответния отпадък според изискванията. Опасните отпадъци - опаковките 

замърсени с опасни вещества /пластмасовите туби и метални тенекий/ и флуоресцентните 

лампи се съхраняват в закрити помещения с ограничен достъп, като флуоресцентните лампи са 

поставени в оригиналните си хартиени опаковки.  

За тези отпадъци има извършена класификация по реда на отменената Наредба №3/2004 г. 

за класификация на отпадъците ( ДВ бр.44/2004г.). Отчетността се води в отчетна книга по 

Приложение №1 от отменената Наредба №2/2013 г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри ( ДВ бр.10/2013 г.). Книгата е редовна, заверена от РИОСВ-Хасково и в нея има 
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обособени части/раздели за всички отпадъци. Отчетността се води коректно, като е спазено 

изискването за минимум един запис на месец, а за отпадъците, които не се отделят се води 

нулева отчетност. 

Дружеството е въвело промени в технологичния процес на кроене, в резултат на който се 

генерира нов отпадък от пластмасови изрезки, за които няма извършена класификация и не се 

води отчетност. В момента на проверката има в наличност 5/пет/ бр.чувала пълни с тези 

пластмасови изрезки. 

При огледа на обекта  беше констатирано наличие на 2/два/ бр.метални варели от 200 

литра и 1/една/ метална кофа пълни със старо отработено масло, използвано преди за старите 

кроячни машини. Новите кроячни машини вече са с електронно  управление и за тяхната работа 

не се изисква смазочно масло. Съдовете с отработеното масло се съхраняват на открито в двора 

на обекта и около тях има разлив с площ около 4-5 кв. метра. 

       Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012г.) всички отпадъци се предават за последващо 

екологосъобразно третиране на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, въз основа на 

сключени актуални писмени договори, а именно: фирма „Нео-Титан“ ООД гр.Димитровград; 

фирма „Виктори-Влад 74“ ЕООД гр.Димитровград и фирма “Балбок инженеринг” АД гр.София, 

като при предаване на опасните отпадъци се попълва съответно идентификационен документ. 

       Годишните отчети за отпадъците за 2015 година са изпратени в срок ( на 02.03.2016г ) в 

ИАОС, като копие от тях и обратната разписка за получаването им бяха представени при 

проверката. 

 

         2.  Атмосферен въздух 

Проверката е на основание Закон за чистотата атмосферния въздух и във връзка с 

извършване на контролна дейност по изпълнение на изискванията на Наредба № 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 и изискванията на Регламент /ЕО/ № 517/2014г. на ЕП и на Съвета от 

16.04.2014г. за флуорсъдържащите парникови газове .  

Установените с Наредба № 7 общи изисквания се отнасят до инсталациите , извършващи 

дейности от категориите съгласно Приложение № 1 към нея. Дейността на „Пролет“ ЕООД , 

съгласно Приложени № 1 е Финиширане на естествени кожи (> 10). В дейността по нанасяне на 

покритие се използват следните продукти, съдържащи органичен разтворител: 

Боя за кожа – различни цветове 

Лепила – Uniflex 640, Neostick 465, Latexcol 60 (водоразтворимо), Vulkaprene 075  

Използвaните продукти се доставят от Италия. Операторът е изпълнил задължението си за 

докладване на количеството вложени разтворители в дейността за 2015г. Подадената 

информация за количеството на използвания разтворител, съгласно декларация за 2015г. е 4.52 

т/год. През 2016г. се въвежда използването на нови лепила, а именно  Latexcol 60 и Vulkaprene 

075. При проверката се установи, че в декларацията са отразени използваните в дейността 

продукти и съответно процентното съдържание на разтворител в тях. Консумацията на 

разтворител за 2015г. е под праговата стойност за консумация на разтворител(ПСКР) за 

категория дейност нанасяне на покритие върху метал. 

Във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент /ЕО/ № 517/г. на ЕП и на Съвета 

от 16.04.2014г. за флуорсъдържащите парникови газове се констатира следното: 

За климатизация на производствените помещения на обекта са монтирани климатични 

системи 2 бр. по 3,1 кг (5,5 tCO2 e) съдържащи хладилен агент R 407 С,2 бр.      съдържащи по 

5кг (8,87 tCO2 e)  R 407 C, 4 бр. съдържащи по 3,9 кг (6,9 tCO2 e) R 407 C, 2 бр. съдържащи по 

5кг (10.44 tCO2 e)  R 410a, 1бр. съдържащ  3,1кг(7.27 tCO2 e) R 417 A. За климатичните 

инсталации се водят досиета по Приложение 3. Извършени са проверки за херметичност през 

2015г. Проверките са отразени в досието на всяка климатична система. 

 Проверките за херметичност и сервизното обслужване се извършват от сервиз 

“Узунови” ЕООД, гр. Димитровград. Лицето извършило проверките за херметичност, 

притежава валиден документ за правоспособност І–ва категория, издаден от Българска 

браншова камара по машиностроене – гр. София. 
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3.  Опасни химични вещества 

         Проверката е на основание чл. 25, т. 3-9 и т. 16 от Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и във връзка с извършване на 

контролна дейност по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно 

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

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 

смеси. За осъществяване на производствената си дейност, дружеството употребява и съхранява 

различни видове лепила и боя. Съхраняваните смеси се доставят от фирмата, за която се 

произвеждат изделията. Фирмата не произвежда и не внася смеси по смисъла на Регламент (ЕО) 

1907/2006. По време на проверката бяха представени информационни листове за безопасност 

(ИЛБ) на всички химикали, които отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент 

(ЕО) 1907/2006. 

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

смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

Фирмата има обособено складово помещение за съхранение на използваните в процеса на 

производство различни видове лепила, които са произведени в Италия. Складът е с циментов 

под, снабден с пожарогасител, има противопожарни датчици, охранява се от СОТ. Не се 

допуска директно попадане на топлинни и слънчеви лъчи върху съхраняваните смеси, няма 

връзка с канализацията, има ограничен достъп на външни лица. Не се приемат смеси с увредена 

цялост на опаковката и с изтекъл срок на годност. Не са констатирани разливи. Големината на 

складовото помещение е достатъчна за съхраняване на смеси, покриващи плановите разходи за 

най-малко 1 месеца. Дружеството употребява и водоразтворима боя (различни цветове), които 

се съхраняват в складово помещение заедно с други материали, също произведени в Италия. 

Всички съхранявани смеси в обекта са в оригинална фабрична опаковка, етикетирани от 

производителя. Представена е оценка на безопасността на съхранението на опасните химични 

вещества и смеси, съгласно изискванията на Раздел ІV от на Наредбата за реда и начина за 

съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

Представени са придружаващите я инструкции и заповеди. Представена е програма за обучение 

за 2016 г. на отговорните лица за съхранението на ОХВС.  

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), са дадени  

предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение: 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

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

на място. 

 

 

                                                                                                     

 


