ДОКЛАД
Относно: Извършена комплексна проверка на “Перфектюп пакеджинг БГ” ООД, гр. Стара
Загора

На 20.06.2014 г., беше извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ - Стара Загора
на „Инсталация за нанасяне на покрития върху метални повърхности”, гр. Стара Загора, по
компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, съхранение на опасни химични
вещества и управление на отпадъците.
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:
Основна дейност на площадката на дружеството: производство на алуминиеви туби за
фармация, козметика, хранително-вкусовата промишленост и др.
За целите на производствената дейност са обособени следните участъци:
- производствена част;
- складова зона;
- склад за съхранение на бои лакове и разтворители.
- монтирани са и се експлоатират две проточни линии-еднакви. Технологията на същите е
следната: подготовка на заготовките; механична обработка - на преса и торна за получаване на
туба; откаляване; вътрешно лакиране; полимеризираща пещ; нанасяне на външен лак и печат;
изсушаване на покритието в пещи; поставяне на латексов пръстен и навиване на капачки.
III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:
По компонент атмосферен въздух:
За инсталацията е извършена регистрация през месец декември 2013 г., в изпълнение на
изискванията на чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
За целите за нанасяне на покрития върху алуминиевите туби се използват: чисти (100 %)
разтворители, боя за външно покритие, лак за вътрешно покритие.
Поради факта, че в РИОСВ - Стара Загора не е представена информация за консумацията на
разтворители, за календарната 2013 г., съгл. чл. 20 от Наредба № 7 от 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 и
изискана с писмо на РИОСВ с изх. № КОС-09-24/13.01.2014 г., при проверката се извърши
ревизия на количествата разтворители.
През календарната 2013 г. консумираните, на площадката на дружеството, количества са: чист
разтворител 1711 кг.; количествата вътрешен лак 11435 кг. – съдържание на разтворител
средно 33 %, при което количеството чист разтворител е 3773,55 кг.; количество външна боя
32295 кг. – съдържание на разтворител средно 35,5 %, при което количеството чист
разтворител в боята е 11464,72 кг.; количество пигментен лак 50 кг. – съдържание на
разтворител 33 %, при което количеството чист разтворител в него е 16,5 кг.; количеството
мастило 219 кг. – съдържание на чист разтворител 2,5 %, при което количеството разтворител в

него е 5,47 кг.; количеството боя зелен металик е 78 кг. – съдържание на разтворител 35,5 %,
при което количеството чист разтворител е 27,69 кг.
Общо консумацията на разтворители за календарната 2013 г. на площадката на „Перфектюп
пакеджинг БГ” ООД е 16998,93 кг. Регенерация на разтворител на площадката не се извършва.
Праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР) за категорията дейност нанасяне на
покрития върху метални повърхности, за която е извършена регистрация, е 5 тона на година. С
оглед на последното дружеството е следвало до 31.03.2014 г. да изготви и представи План за
управление на разтворителите. Дружеството не е уведомило РИОСВ - Стара Загора за
превишаване на ПСКР от 5 тона, за календарната 2013 г.
Съгласно чл. 34е, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, неуведомяването на
РИОСВ – Стара Загора за превишаване на съответните долни прагови стойности за консумация
на разтворители се наказва с имуществена санкция в размер на 15 000 лева. Вследствие на това
спрямо дружеството ще бъде образувано административнонаказателно производство.
Всяка една от проточните линии има по шест изпускащи устройства. Същите не са оборудвани с
пробовземни точки и не са извършени измервания на емисиите на вредни вещества в
отпадъчните газове.
По фактор съхранение на опасни химични вещества
В своята дейност дружеството използва ацетон; боя за външно покритие с производители
Шскомки Лихтенщайн и Дио Турция; вътрешен лак с производител Валспар Англия и Дио
Турция; латексов пръстен от водоразтворим материал с производител Валспар Англия.
При проверката бяха предоставени Информационни листи за безопасност за влаганите в
производството химикали, както и информация от производителите Дио Турция, че има
изключителен представител за Европа, който се намира в Кембридж; От Валспар Англия е
представена декларация от производителя на вътрешен лак, че същият отговаря на Европейски
стандарт EN 71-3 за европейски играчки и на Закон за храните и материалите в Германия и не
съдържа никел и вещества, които да причиняват алергични реакции.
Външното покритие е полимер и производителя е написал в декларацията си, че мономерите
са регистрирани по Регламент REACH.
При проверката е предоставена оценка на безопасността на съхранението на опасни химични
вещества и смеси, която е непълна и не отговаря на изискванията на чл. 9 от Наредба за реда и
начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
По фактор управление на отпадъците
От извършената проверка по изпълнение на задълженията на дружеството по Закона за
управление на отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки се установи
следното: „Перфектюп пакеджинг БГ” ООД, гр. Стара Загора има сключен договор с фирма
"Автоспектър 2002" ЕООД, гр. София от 04.10.2013 г. със срок на договора 1 година за
предаване на опасни отпадъци с кодове по Наредба № 3 - 150202*, 150110* - опаковки
съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; 160306* органични отпадъци и 200121* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.
"Автоспектър 2002" ЕООД притежава разрешение за дейности с отпадъци - Регистрационен
документ № 12 - РД - 00001194 - 00/25.04.2014 г.
Представени са идентификационни документи за удостоверяване количествата предадени
отпадъци на "Автоспектър 2002" ЕООД. Водят се отчетни книги, заверени от РИОСВ - Стара
Загора за образувани производствени и/или опасни отпадъци – Приложение № 1 към чл. 7, т.1)
от Наредба № 2/2013 г.

Опасните отпадъци се съхраняват на обособена, закрита, оградена и охраняема площадка, с
трайна настилка (асфалт), на дървени палети.
„Перфектюп пакеджинг БГ” ООД, гр. Стара Загора внася от Турция и придобива от страни в ЕС
опаковани стоки, суровини и материали, използвани в производството. Около 64 % от
произведената готова продукция на фирмата се изнася.
Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки
- с "Екобулпак" АД – договор № Д-6022-К-01/01.01.2013 г. В момента на проверката са
представени копия на следните документи: сключен договор, анекси към него – 2 броя;
удостоверения, издадени от ООп за 2013 г. и 2014 г.; отчет подаден за 2013 г. към „Екобулпак”
АД за пуснати на българския пазар количества опаковки, фактура и платежен документ към нея
за заплатени лицензионни възнаграждения към ООп.
В дружеството не се водят Приложения 12 (вътрешно-фирмена спецификация) и Приложения
13 (месечни справки - декларации) съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата
за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци - за 2013 г. и 2014 г.
IV. Предписания:
1. Да се представи в РИОСВ - Стара Загора допълнената и преработена оценка на безопасността
на съхранението на опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 9 от
Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
срок: 30.06.2014 г.
2. Да се представят в РИОСВ - Стара Загора копия на коректно заведени в дружеството
Приложения 12 и 13 по чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, за периодите 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. и 01.01. 2014 - 31.05.2014 г.
срок: 04.07.2014 г.
3. На изходящите устройства (комини), общо 12 броя към двете линии да се монтират
пробовземни точки и да се извършат измервания на емисиите на вредни вещества в
отпадъчните газове. Доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. и копия от протоколите
да се представят в РИОСВ - Стара Загора.
срок:19.09.2014 г.

