
                                                                   Д О К Л А Д  
 

ОТНОСНО:  Извършена на 21.07.2010 г. проверка  на  обект „Цех за галванични покрития” 
гр. Пловдив  ул. „Нестор Абаджиев” № 57 на „ГАЛВАНИКА”  ООД гр. Пловдив 
 
 
На основание Заповед РД - 105 / 02.06.2010 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка 
с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2010 
год. на 21.07.2010 год.  е извършена комплексна проверка на обект „Цех за галванични 
покрития” гр. Пловдив  ул. „Нестор Абаджиев” № 57. Обектът се намира на площадката на 
бившия завод „Устрем” . Собственик e „ГАЛВАНИКА”  ООД гр. Пловдив ул. „Победа” №  
44. 
Проверката е извършена от екип в състав: 

1. Величка Иванова Хаджитодорова – гл. експерт „Контрол по разрешения за заустване на 
отпадъчни води” – координатор  
2.  Даниела Йорданова Грънчарова – гл. експерт „Контрол горивни инсталации”  
3. Иван Валентинов Петров  -  гл.експерт „Разрешителни и регистрационни режими за 
дейности по управление на отпадъци” 
4. Дора Лалова Янкова – мл. експерт  „Опасни химични вещества и управление на риска”  
 
1.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. 
 2.Проверени инсталации и дейности: 

 Цех Галваничен - изработване на защитни покрития на детайли чрез поцинковане, 
никелиране, хромиране и покалайване  с цел осигуряване защита на тяхната 
повърхност от външни въздействия и създаване на естетичен външен вид. Фирмата 
разполага с полуавтоматична поточна линия за поцинковане и никелиране на 
крепежни елементи. 

 Локално пречиствателно съоръжение за химически замърсени отпадъчни води 
/ЛПС/ и съоръжения за обезводняване на утайка 

 Склад за химикали и готова продукция 
 Площадка за съхранение на производствени и опасни отпадъци 
 КМУ 

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
 
 3.1.По компонент въздух – източници на вредни вещества в атмосферния въздух по 
смисъла на Закона за чистотата на атмсферния въздух  на територията на обекта са 3 бр. 
изпускащи устройства, извеждащи отпадъчни газове, уловени посредством аспирационна 
система в цех галваничен. Отпадъчните газове се отвеждат в атмосферния въдух без 
пречистване. Фирмата осъществява производствена  дейност на площадката от 2009 год. До 
момента не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите по смисъла на 
Глава V от Наредба № 6/ 1999 г. /ДВ бр. 31 от 1999 год./.  В РИОСВ- Пловдив не са 
представени резултати от проведени измервания с доклад по чл.39 от същата наредба. Към 
момента дружеството не притежава утвърден от страна на РИОСВ план за собствен 
мониторинг на вредностите съгласно изискванията на чл.11 и 12 от Наредба №6/1999 г.  
 
3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – От дейността на обекта се формират битово 
фекални и производствени /химически замърсени/ отпадъчни води. На основание чл. 4 от 



Наредба №7/2000 г. „Галваника”ООД има сключен договор с „В и К” ЕООД за включване на 
производствените води в ГК.  За пречистване на производствените отпадъчни води е 
изградена и се експлоатира локална пречиствателна станция. При проверката е представен 
протокол от изпитване на проба производствена  вода от м. март 2010 год. Пробонабирането 
и анализа са извършени от акредитирана лаборатория. Не е проведено изпитване на водите за 
съдържание на цинк, както и на три и шест валентен хром.  
 
3.3.Фактор отпадъци – „Галваника” ООД притежава разработен и утвърден  през м. април 
2010 год.  Проект на програма за управление на дейностите за временно съхранение на 
отпадъците формирани от дейността на площадката. Има утвърдени работни листове за 
класифициране на отпадъците по Наредба № 3 от 2004 год. Фирмата притежава  отчетни  
книги по Наредба № 9/2004 год. На обекта са обособени места и съдове/съоръжения за 
разделно събиране и временно съхранение на отпадъците от дейността. 
 
3.4 Фактор химични вещества –  при нанасяне на галванични покрития „Галваника” ООД 
употребява следните вещества: никелов сулфат, никелов хлорид, борна киселина, цинков 
хлорид, калиев хлорид, станостар ГМП и други готови препарати. Представени са 
информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на употребяваните вещества и препарати с 
информация по 16 раздела на български език. Използваните на обекта  химични вещества и 
препарати  се съхраняват  в сухи помещения . При проверката е връчена за попълване форма 
на табл. 2  от Указания за провеждане на контролната дейност по прилагане на Регламент 
1907/2006 год. 
 
Фирмата  не е изпратила информация  по чл.15 ал.2 от ЗОПОЕЩ /ДВ бр.43 от 2008 год. /до 
МОСВ  във връзка с чл.  17 ал.1 от същият закон за включване в публичния регистър, както и 
не е  изготвила собствена оценка във връзка с всяка непосредствена заплаха за екологични 
щети . 

 
Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следва: 

- Да се изпрати информация  до МОСВ по чл.15 ал.2 във връзка с чл.  17 ал.1от 
ЗОПОЕЩ /ДВ бр.43 от 2008 год. / и изготви собствена оценка във връзка  с всяка 
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. Да се 
уведоми РИОСВ – Пловдив. Срок за изпълнение 01.09.2010 год. 

-  Да се представи в РИОСВ- Пловдив  информация от връчената при проверката 
таблица.     Срок за изпълнение 01.09.2010 год. 

- Да се представи в РИОСВ- Пловдив  информация за планиране на измерванията на 
вредни вещества в атмосферата съгласно чл.11 и 12 от Наредба №6/ 1999 год /ДВ 
бр.31 от 1999 год./ . Срок за изпълнение 01.09.2010 год. 

- Да се представи  доклад с резултати от проведени собствени периодични измервания 
на вредности съгласно чл.39 от същата наредба, а срока за изпълнение е 1 месец 
след провеждане на измерванията. 

- Да се представи протокол от изпитване на проба от производствените отпадъчни води 
за съдържание на цинк, никел, хром – три  и хром шествалентен. Пробонабирането и 
анализа да се извърши от акредитирана лаборатория , като пробата се вземе от шахта 
на изход ЛПС. Срок за изпълнение 01.09.2010 год. 

 
Отговорник по изпълнение на направените предписания е управителя на „Галваника ” ООД 
гр. Пловдив. 
 
Съответствие, последващ контрол 



За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време 
на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и 
отговорник.  

 
Д. ДИМИТРОВ ………………………. 
ЗА ДИРЕКТОР: Съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите 
РД-186/25.02.2010г. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 


