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ДОКЛАД 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 24.02.2015г.на ТПК 

„Мебел” – гр. Смолян 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 12/05.02.2015г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на ТПК „Мебел” – гр. Смолян 
 

 І.Цели на проверката 
 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – 
Смолян по компоненти и фактори на околната среда: въздух, отпадъци и опасни 
химични вещества, и да се даде оценка на степента на съответствие на 
производствата и дейностите на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство. 
 
 Целите на проверката са: 
 1.Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда; 
 2.Недопускане експлоатацията на производството и дейностите без 
необходимите разрешителни; 
 3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни и 
евентуално тяхно актуализиране. 
 

 ІІ.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 
           1. Въздух: 
            - ползването на летливи органични съединения (ЛОС) 

2.Отпадъци 
-производствени и опасни отпадъци – съхранение и отчетност 
3. Опасни химични вещества 

  

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 
 Основната дейност на кооперацията е производство на мебели, дограми, 

барабани за кабели, каросерии за автомобили и всички видове дърводелски услуги. 
Кооперацията извършва дейност на две площадки - гр. Смолян и с. Арда, като 
основната дейност се извършва на площадката в гр. Смолян. На площадката в с. 
Арда, община Смолян се изработват само страници за барабани. На площадката в 
гр. Смолян дейността се извършва от 14 работника. 

Настоящата проверка се направи по компоненти и фактори на въздействие на 
околната среда, при което се установи: 
  

        1.Компонент „Въздух” 
 ТПК „Мебел” извършва дейност по нанасяне на покрития върху дървени 

повърхности, чрез ръчен способ. 
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 В производството се използват разредители, полиуретанов катализатор, 
полиуретанов грунд и полиуретанов лак, съдържащи летливи органични съединения 
(ЛОС) 

Продуктите са на италианската фирма „Milesi”, а вносител за България е 
„А.Н.Н. 2” ООД, гр. София. Закупуват се от вносителя в разфасовки от по 25 и 10 
килограма. Всички вещества, смеси, препарати и др. съдържащи органични  
разтворители са етикетирани съгласно изискванията. 

В РИОСВ – Смолян е представена  справка-декларация за вложените 
органични разтворители при дейността на предприятието, съгласно Наредба 7/2003 
г. за календарната 2014 г.  

ТПК „Мебел” има издадено удостоверение за регистрация №6/16.12.2013 г., за 
дейност: „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности”, които преминават 
през лакозаливна завеса, съгласно чл. 30л, ал. 8 от ЗЧАВ.  

Рег. номер на инсталацията SML00006. 
 

           2. Фактор “Отпадъци” 
От дейността на ТПК „Мебел” се генерират производствени отпадъци с код 

030105-трици и талаш, които се оползотворяват в брикетиращата инсталация на 
площадката до производство на екобрикети. Извършва се и балиране на трици с 
помощта на преса, а друга част се оползотворяват в котелната инсталация и 
сушилнята. От представената отчетна книга става ясно какви са количествата на 
образуваните и оползотворени производствени отпадъци. През 2014г. не са 
получавани трици от други фирми. За дейности с производствени отпадъци 
кооперацията притежава издадени от РИОСВ-Смолян Регистрационни документи за 
дейности по транспортиране на производствени отпадъци №11-РД-223-
00/18.10.2012г. и Регистрационен документ за дейности по третиране №11-РД-222-
00/18.10.2012г.  

На площадката се съхраняват излезли от употреба луминесцентни лампи и 
опаковки /метални баки/ от използваните лепила /на водна и полиуретанова основа/. 

За отпадъците е извършена класификация, съгласно изискванията на 
Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците. Отчетността се води 
съгласно изискванията на Наредба №1/ 04.06.2014г. за реда и образците, по които 
се предоставя информация за дейностите по отпадъците. 
          

           3. Фактор “ОХВ” /Опасни химични вещества/       
          Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие 
на химични вещества и смеси – чл.25, т.3-9 и т.16.   
1. Контрол по Регламент /ЕС/ 1907/2006 г. /REACH/ 
         Статут на фирмата спрямо Регламента -  потребител по веригата.Представени 
бяха инвентаризационен списък на използуваните химикали,  както и списък с 
доставчиците, актуални към момента на проверката. В производството се 
използуват следните химикали: - полиуретанов грунд, полиуретанов лак, разредител 
и катализатор. Представени бяха ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламента. Не се 
констатира употребата  на вещества, включени в Приложение XIV на Регламента – 
Списък с вещества, предмет на разрешаване.  
2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. 
         Използуваните химикали се съхраняват в обособен склад с непропускливи под 
и стени, с оторизиран достъп и в оригиналните опаковки на производителя при 
спазване на изискванията за съвместно съхранение. Изготвени са инструкции за 
съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от Наредбата за реда и начина на 
съхранение на ОХВС.  

 

  IV.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 
Не бяха дадени предписания. 
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       От страна на ТПК „Мебел” по време на проверката присъстваха: инж. Румен 
Джаров-председател и Лозена Ушева - ТРЗ и касиер 
 

 
 

Утвърдил: 
 
 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян 


