
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„ЦИНКОВИ ПОКРИТИЯ” АД-гр.Пловдив 

 
         На основание заповед №РД-89/27.05.2010 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 
15.06.2010 г. беше извършена проверка на предприятие за горещо пицинковане на 
стоманени детайли, собственост на „Цинкови покрития” АД - гр.Пловдив. Комплексната 
проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент въздух, шум, овос и фактори на 
въздействие - химични вещества и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на 
околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2010 г.” 
 
I. Цел на проверката: 
       Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на 
обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите 
нормативни актове. 
 
II. Проверени инсталации и дейности: 

1. Котелна централа ; 
2. Спомагателно помещение; 
3. Производствено хале; 
4. Склад за отпадъци; 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1. Компонент “ Въздух” 
     Организирани източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 
„Цинкови покрития” АД, гр. Пловдив са пещ /вана/ за поцинковане, вана за горещо 
поцинковане и котелна централа. Проведени са собствени периодични измервания на 
вредностите, формирани от описаните източници, по смисъла на глава V от Наредба №6 
/ДВ. Бр. 31 от 1999г/. Резултатите от проведените измервания са представени пред 
РИОСВ – Пловдив с доклад по чл. 39 от Наредба №6 с Вх.№5612 от 20.11.2008и №6066 
от 19.12.2008г. Не са регистрирани превишения на НДЕ на вредни вещества в 
атмосферния въздух, регламентирани с Наредба №1 /ДВ. Бр. 64 от 2005г./ 
 

2. Компонент  „Шум” 
Основни източници на шум в обекта са вентилатори към аспирационната система на 

производственото хале – 8бр. Вентилаторите са разположени в най – високата точка на 
производственото хале – 4бр. от северозападната страна и 4 бр. от югоизточната 
страна.Проведени са собствени измервания на шума излънчван от производствената 
площадка в околната среда. Представен е протокол от изпитване с №0562 от 17.04.2006г. 
Въз основа на горе цитирания протокол се констатира, че в една измерителна точка има 
превишения на нормата за шум за производствена зона, определена в приложение 2, 
таблица 2 на Наредба №6 /ДВ. Бр. 58 от 2006г./. Причина за регистрираното превишение 
е работата на вентилаторите – 8бр. към производсвеното хале. По информация на 
присъстващия на проверката предстои планов ремонт на вентилаторите. 

 

3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”- 

Основната дейност на „Цинкови покрития „АД е горещо поцинковане на стоманени 
детайли.При предварителната подготовка за горещо поцинковане се използват препарати 
за поцинковане, доставяни от фирма „Соприн” ООД - Италия. Представените 
информационни листове за безопасност не са на български език, с изключение на 
препарата „FLUX ZINK», който е на български език. Представено е писмо от 



италианската фирма ,удостоверяващо отговорността на фирмата да спазва изискванията 
на Регламент 1907/ 2006 г. на Европейския парламент/ REACH /. Препаратите за 
поцинковане се съхраняват в оигинални опаковки –метални варели. 

При процеса горещо поцинковане във ваната се добавят цинк и олово ,доставени от 
«КЦМ»АД. Представени са информационни листове за безопасност,  не  е представен 
документ, удостоверяващ извършена предварителна регистрация на металите. 

За пречистване на желязото във флюсова вана се употребяват амонячна вода и 
водороден прекис, които се подават към машината за пречистване «Флексомат». 
Представен е ИЛБ за водородния прекис, съдържащ 16 раздела, в който е цитиран 
номера от предрегистрацията по REACH. Водородния прекис и амонячната вода се 
съхраняват в специални съдове в спомагателно помещение до машината за пречистване. 
При процеса горещо поцинковане, фирмата използва и препарата „TRIPLE SALT”, за 
който е представен ИЛБ но не е представен документ, удостоверяващ предварителна 
регистрация по Регламент 1907 / 2006 г. на веществата в препарата. Препарата се 
съхранява в оригинални опаковки – полиетиленови торби. 
 

4. Фактор „Отпадъци”- 

От дейността на дружеството на площадката, разположена на територията на обл. 
Пловдив, общ. Куклен, ул.„Асеновградско шосе”, парцел №001365 се формират 
производствени и опасни отпадъци. За управление на дейностите с отпадъци ”Цинкови 
покрития” АД притежава разрешение за дейности с отпадъци с №09 – ДО – 525 – 00 от 
30.03.2007г., издадено от РИОСВ- Пловдив.  

При направеният обход на площадката се констатира, че: 
4.1. На територията на обекта се формират отпадъци, които не са включени в 

горе цитираното разрешение, а именно: опаковки замърсени с опасни 
вещества, абсорбенти, замърсени с опасни вещества. 

4.2. Констатира се смесване на производствени опасни, производсвени 
неопасни с битови отпадъци. Смесването се констатира в контейнер за 
битови отпадъци, тип „Бобър”, разположен в северозападната част на 
площадката. 

4.3. За отпадъците, обект на настоящето и описано по – горе в доклада 
разрешение не се води отчетност, съгласно изискванията на условие №8 
от разрешение №09 – ДО – 525 – 00 от 30.03.2007г, чл. 25 от Закона за 
управление на отпадъците и Наредба №9 от септември 2004г. В подкрепа 
на горе изложеното, в момента на проверката е представен един брой 
отчетна карта за образувани и/или третирани отпадъци, единствено и 
само за отпадък с код – 19.02.05*. 

 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 

1. Да се уведоми писмено РИОСВ – Пловдив при приключване на планови ремонт на 
вентилаторите. 
   Срок: до 14 дни след приключване на ремонта 
   Отговорник: Представител на съвета на директорите 
2. Обект „Цинкови покрития” АД да осъществява дейността си по начин, който не 
допуска превишаване на граничните стойности за шум за производствена зона, 
определени в таблица 2, приложение 2 на Наредба №6 от 2006г. /ДВ. Бр. 58 от 
2006г./. 
   Срок: Постоянен 
   Отговорник: Представител на съвета на директорите 
3. Да се изискат от фирмата производител „Соприн” ООД на препаратите за 
поцинковане актуализирани информационни листове за безопасност /ИЛБ/, съгласно 



чл. 31 на регламент 1907 от 2006г. Копия от същите да се представят в РИОСВ – 
Пловдив. 
   Срок: 05.07.2010г. 
   Отговорник: Представител на съвета на директорите 
4. Да се изискат документи от фирмите производители на солна киселина, амонячна 
вода, олово и цинк удостоверяващи извършена предварителна регистрация по 
REACH. Копия от същите, да се предтавят в РИОСВ – Пловдив. 
   Срок: 05.07.2010г. 
   Отговорник: Представител на съвета на директорите 
5. Да се представи в РИОСВ – Пловдив документ удостоверяващ извършена 
предварителна регистрация, съгласно изискванията на регламент 1907 от 2006 на 
препарата Triple salt. 
   Срок: 05.07.2010г. 
   Отговорник: Представител на съвета на директорите 
6. Да се открие процедура за изменение и допълнение на притежаваното от 
дружеството разрешение с №09 – ДО – 525 – 00 от 30.03.2007г. с цел включване на 
всички отпадъци характерни за производството и констатирани при проверката. 
   Срок: 05.07.2010г. 
   Отговорник: Представител на съвета на директорите 
7. Да не се допуска смесване на производствени опасни и производствени неопасни 
отпадъци с отпадъци с битов характер. 
   Срок: Постоянен 
   Отговорник” Представител на съвета на директорите 
 

V. Съответствие, последващ контрол- 

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното 
отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка 
при необходимост на място и/или по документи. При неизпълнение на даденото 
предписание, следващата проверка в обекта ще бъде през м. август на 2010 год.. 

 


