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Утвърдил:
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора
ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: „Е.Миролио“ ЕАД , гр. Сливен, дивизия „Лана“
На 13.07.2015 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна
проверка на предприятие за производство на текстил „Е.Миролио“ ЕАД , гр. Сливен,
дивизия „Лана“.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: опазване чистотата на
атмосферния въздух и съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по утвърден годишен план на
РИОСВ-Стара Загора по Закона чистотата на атмосферния въздух, Регламент 1907/2006
и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Направени констатации:
 Съхранение на опасни химични вещества и смеси:
Дружеството използва различни по вид и количество химични вещества, бои и
текстилни спомагателни средства. Съхраняват се по съвместимост в 6 склада според
нормативните изисквания. Всички химикали са снабдени с информационни листи за
безопасност, отговарящи на Приложение II от Регламент 1907/2006 (REACH).
Операторът е потребител по веригата, съгласно определенията на Регламента.
Извършено е пробонабиране от произвеждания плат. Взети са 3 идентични проби от 3
различни цвята тъкани, които са поставени в пликове с пломби. Съставени протоколи
за пробовземане с №№ 4,5 и 6/13.07.2015 г. Екземпляри от протоколите и контролни
проби са предоставени на представител на оператора, присъстващ на отбирането им.


Опазване чистотата на атмосферния въздух:
Дружеството разполага с инсталация за химическо третиране с леснолетливи
органични съединения (ЛОС) - перхлоретилен . Съгласно изискванията на Наредба № 7
за норми на допустими емисии на ЛОС операторът е подал в РИОСВ – Стара Загора
План за управление на разтворителите. Според представени данни от вътрешнофирмен
програмен продукт използваните количества отговарят на представения план.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
При извършената съвместна на проверка предприятие за производство на
текстил „Е.Миролио“ ЕАД , гр. Сливен, дивизия „Лана“ по опазване чистотата на
атмосферния въздух и съхранение на опасни химични вещества и смеси, не са
констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство .
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