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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на цех за производство на бои и лакове  

„Лектра“ ООД, гр. Хасково 

 

 

На основание Заповед № 70 от 17.09.2016 г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 

РИОСВ Хасково за 2016 г., на 17.09.2016 г. е извършена проверка на цех за производство на 

бои и лакове „Лектра“ООД, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, Южна индустриална 

зона. 

 

І. Цел на проверката: 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ контрол 

на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на 

околната среда. 

 

ІІ. Проверени инсталации и дейности: 

 дейности свързани с употреба на органичен разтворител – инсталация за производство  

на смеси на покрития  

 етикетиране и максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения 

на продуктите 

 съхранение на опасни химични вещества и смеси 

 управление на отпадъците 

 

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Предмет на дейност: производство на алкидни бои, грундове, безири, разредители, лакове, 

латекс и фасаген на водна основа и на основа органичен разтворител. От 01.10.2016г. 

дружеството временно ще преустанови дейността си за неопределен период от време.  

 

1. Опасни химични вещества 

        Проверката е на основание Законът 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). 

По смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006, дружеството се разглежда като „потребител надолу 

по веригата – формулатор на смеси“. В момента на проверката се установиха минимални 

количества от Carolith /за минерална мазилка/, железооксиден пигмент и светлоотразителни 

перли. От готовата продукция на дружесвото са налични алкидна боя и дишащ латекс. При 

проверката бяха представени ИЛБ, които отговарят на изискванията на чл. 31 на Регламент 

(ЕО) 1907/2006.  

2. Атмосферен въздух  

        Проверката се извършва във връзка с контрол по изпълнение на изискванията на Закона 

за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ), изискванията на  Наредбата за ограничаване на 

емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в 

определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  и изискванията на Наредба № 7 от 
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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 разтворители в 

определени инсталации(Наредба № 7).  

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

дейности от категориите съгласно Приложеие № 1 към нея. Дейността на “Лектра” OOД е 

производство на бои на водна основа и на основата на органичен разтворител и съгласно 

Приложеие № 1  попада в  категория дейност  “Производство на смеси за покрития, лакове, 

мастила и лепила”. Операторът е представил информация за вложеното количество 

разтворител в производството през 2015г. – 4,7 t/год,  която не превишава определената в 

Приложение № 2  праговата стойност за консумация на разтворител(ПСКР)  > 100 t/год.  

        Във връзка с изискванията на  Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи 

органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти е представена информация за пуснатите на пазара количества и 

видове продукти през предходната 2015г. През 2016г. фирмата работи с намален капацитет и 

в момента на проверката, поради временното преустановяване на дейността в склада за готова 

продукция на обекта са налични остатъчни количества само на дишащ латекс (продукт на 

водна основа) и алкидна боя(продукт на основа органичен разтворител). 

Продуктите са етикетирани в съответствие с изискванията на чл.5 от Наредбата за 

ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.  

Инсталацията е регистрирана с Удостоверение № 20/14.01.2014г. и регистрационен 

номер HKV00020 в публичния електронен регистър на инсталациите, източници на ЛОС по 

чл.30л от ЗЧАВ. 

3. Управление на отпадъците 

        При осъществяване на дейността си „Лектра” ООД, гр.Хасково генерира следните 

отпадъци: 150101-хартиени и картонени опаковки; 150102-пластмасови опаковки; 150104-

метални опаковки; 080317*-отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества и 

150110*-опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. 

На територията на обекта има обособени подходящи места, под навес, за съхранение на 

отпадъците, които места са обозначени с табели съдържащи кода и наименованието на 

съответния отпадък, според изискванията. Отпадъците се съхраняват разделно, без да се 

смесват. 

         За всички отпадъци има извършена класификация по реда на отменената Наредба 

№3/2004г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2004г.). Отчетността се води по 

изискванията на Наредба №1/2014г за реда и образците, по които се предоставя информация 

за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Отчетната книга е 

редовна, заверена от РИОСВ-Хасково на 29.05.2014г. и в нея има обособени части/раздели за 

всички отпадъци. Отчетността се води коректно, като данните се попълват в нея ежемесечно, 

включително се отразява и липсата на образувани отпадъци.         

         За последващо екологосъобразно третиране отпадъците се предават на лице 

притежаващо документ по чл.35 от ЗУО, въз основа на сключен актуален писмен договор, а 

именно : фирма “ Феникс Гама” АД, гр.Хасково. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

Не са давани предписания. 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на „Лектра“  ООД, гр. Хасково е констатирано съответствие с 

изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита от вредното въздействие 

на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Закона за чистотата на атмосферния 

въздух(ЗЧАВ) и Закона за управление на отпадъците(ЗУО). 

 


