
 

 

Д О К Л А Д 

от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство 

на обект: „Промет сейф” ООД, гр. Казанлък 

  

На 11.06.2014 г. експерти от РИОСВ  Стара Загора извършиха планова съвместна проверка на 

обект: „Промет сейф” ООД, гр. Казанлък. 

Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

опазване чистотата на атмосферния въздух 

опасни химични веществаЕксперти от РИОСВ Стара Загора: 

Направени констатации: 

Основна дейност на дружеството е производство на сейфове и метална мебел. 

Във връзка с опазване чистотата на атмосферния въздух: 

Проверката се извърши на основание 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 Наредбата за 

ограничаване емисиите на летливи органични съединения /ЛОС/ при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. 

Към момента на проверката бояджийният участък не работи с детайли и/или изделия, работи 

само сушилна камера. Пречиствателните съоръжения - водни завеси също работят. Ревизията 

на плана за управление на разтворителите (ПУР) за 2013 г. показва следното: входящите потоци 

I1 и  I2 кореспондират с представените и проверени на място. Съгласно вътрешнофирмен 

счетоводен програмен продукт „Ажур 7” количествата разтворител са 6465 кг., боя – 8372 кг., и 

втвърдител – 1783 кг., които напълно съответстват на представените в ПУР за календарната 

2013 г. Регенерацията на разтворител се извършва в дестилатор, за премахване на 

механичните примеси. Количествата на пречистения разтворител в годишен аспект се 

регистрират в дневник. Данните от него се използват за представяне на входящ поток I2 в ПУР. 

Изходящи потоци в ПУР са представени на базата на протоколи от изпитване – 01, на базата на 

измерени количества – 02, по балансов метод – 04, на базата на претеглени количества – 06. За 

2013 г. инсталацията за нанасяне на покрития върху метални повърхности е в съответствие. 

За инсталацията е издадено удостоверение по смисъла на чл. 30 л от ЗЧАВ. 

При проверката се констатира също, че е изградена нова инсталация за нанасяне на покрития 

върху метални повърхности. Извършват се технически проби за максимално натоварване на 

транспортния конвейр. Предстоят технически изпитания и за процеса за нанасяне на прахово и 

течно покритие. След установяване на технологичния режим на експлоатация и държавно 

приемане на обекта се предвижда действащата към момента инсталация да бъде 

демонтирана. Използваните на площадката бои са в съотвтствие с Директива 2004/42 ЕС. 

Съхранение на опасни химични вещества и смеси 

Проверката е във връзка с прилагане на изискванията на Наредба за реда и начина за 

съхранение на опасни химични вещества и смеси. В своята дейност дружеството използва бои, 

втвърдители, грунд и разтворители. Към момента на проверката се извършва реконструкция на 



складовото помещение. Представена е оценка на безопасността на съхранение на опасни 

химични вещества и смеси, която е актуална и отговаря на изискванията на чл. 9 от Наредба за 

реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси. Газовете, използвани в производството се 

съхраняват на отделна площадка, под навес, обграден с телена мрежа и ламарина. Налични са 

информационни листи за безопасност на използваните химикали, които отговарят на 

изискванията на Регламенти 1907/2006 (REACH) и 1272/2008 (CLP). След приключване 

реконструкцията на склада е необходимо да се актуализира оценката на складовите 

помещения.       

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство : 

   При извършената проверка не са констатирани несъответствия във връзка с прилагане на 

екологичното законодателство. 


