
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
 Минис т ер с т во  н а  о к олн а т а  ср еда  и  води т е  
 
 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ 
 
 
  
 
  

Д О К Л А Д 
 

От комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
 

 
Обект: „Кофражна техника”АД, град Пловдив, бул. „ Дунав” № 77     
 
Дата на извършване на проверката: 29.09.2010 г. 
 
Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

 Атмосферен въздух 
 Управление на отпадъци 
 Вредни физични фактори 
  

Експерти от РИОСВ-Пловдив: 
1.   инж.   Атанасов – гл. експерт „ЛОС”, „УР”, „ОРВ” в отдел „КОС”  - 
координатор    на цялостната дейност по извършване на комплексна проверка на 
“Кофражна Техника” АД, гр. Пловдив, бул. „Дунав” 77 
2.  Назиле Скендер – Старши експерт "Контрол вредни физични фактори" 
3.    Димитров - Главен експерт "Контрол на инсталации и съоръжения за 
третиране на строителни и битови отпадъци" 
 
 Представител на „Кофражна техника”АД-гр.Пловдив 
Инж. Огнян Благоев Андонов – зам. Директор по производствената дейност 
 
Цели 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. 
 
 Проверени инсталации и дейности: 
На основание чл.148 , ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда / ДВ бр.91 / 2002  и 
посл.изм.и доп./ и утвърден от Mинистъра на околната среда и водите план за контролната 
дейност на РИОСВ - Пловдив през 2010 г. и Заповед №  178 / 01.09.2010 г. на Директора 
на РИОСВ – Пловдив: 
се извърши проверка в «Кофражна техника» АД гр.Пловдив с основна дейност -
производство на кофражни платна и кофражно оборудване.  
 Проверени са следните дейности и  инсталации: 

1.  Складова база за суровини и материали 
2. Цех   „заготовки” 
3. Цех   „заварки” 
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4. Цех „рамков кофраж” 
5. Бояджийно отделение 
6. Склад за съхранение на бои 
7. Площадка за временно съхранение на отпадъци 
 

 Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1.Компонент „ Въздух” 
                  ИИИзззвввъъъррршшшееенннааа    еее    пппрррооовввеееррркккааа    пппооо    ссспппааазззвввааанннеее    нннааа    ииизззииисссккквввааанннииияяятттааа    нннааа          НАРЕДБА № 7 от 21 октомври 
2003 г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА 
УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (Обн. ДВ. бр.96 
от 31 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 
2009г)  иии    НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИ БОИ, ЛАКОВЕ И АВТОРЕПАРАТУРНИ ПРОДУКТИ (Обн. ДВ. бр.20 от 
6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г.) 

 Използваните грундове и бои за повърхностно покритие на изделията  са правилно 
етикирани, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредбата 

Боядисването на изделията и детайлите се извършва в херметична бояджийска камера, 
инсталирана на територията на предприятието.  

Използваните бои и грундове са в обхвата на категория „А” от приложение № 2 от 
Наредбата  

 

     2.Компонент «Вредни физични фактори»     
   
Обектът се намира в производствената  зона  и граничи с  жилищен квартал «Ю. Гагарин».  
Основни източници на шум на производствената площадка са  2 броя портални кранове, 
металообработващи машини, аспирация към бояджийната камера, компресорно 
отделение, което към момента на проверката не работи. Изградени са локални компресори 
към съоръженията и машините в производствените цехове. Източник на шум е и 
транспортът, свързан с производствената дейност. 
Режим на работа на обекта е 8 часа (от 08.00 ч. до 17.00ч.). При проверката е представена 
скица на производствената площадка на «Кофражна техника» АД.   
  
     3.Компонент «Отпадъци» 
 
 При извършване на дейността си, дружеството формира производствени и опасни 
отпадъци за дейностите по временно съхранение, за които притежава Разрешение за 
дейности с отпадъци № 09-ДО-614-00 от 10 октомври 2007г. Издадено от РИОСВ-
Пловдив. 
При направеният обход на площадката се констатира, че в източния край в 
непосредствена близост до склада за суровини в метални контейнери са събрани заедно 
производствени и смесени битови отпадъци. 
На територията на площадката се спазват условията за разделно събиране на 
производствени опасни отпадъци, а именно:  
- в обособени за целта помещения (закрити) са поставени съдове за разделно събиране на 
отработените масла  и нефтопродукти. Опаковките  и абсорбентите, замърсени с опасните 
вещества, негодните за употреба флуоресцентни лампи и излезлите от употреба оловни 
акумулаторни батерии. 



- За предаването на формираните от дейността отпадъци „Кофражна техника” АД е 
сключила писмени договори съответно: 
       - с фирма „Мобишоп” ЕООД – договор № 00-117/2010-А за предаването на 
формираните опасни производствени и строителни отпадъци по смисъла на ЗУО. 
       -   с „Еко метал” ЕООД – договор от 15.06.2006г. за предаване на формираните 
отпадъци от черни и цветни метали, ел. Акумулатори и автомобилни гуми. 
  - Представени са отчетни книги съгласно изискванията на чл. 25 от ЗУО (ДВ, бр. 
86/2003г.) и Наредба № 9/2004г.  
  - Представени са транспортни карти за предадените за транспортиране отработени 
моторни смазки и масла на минерална основа за периода от 2008г. до 2010 г. 
  
Предписания, срокове за изпълнение, отговорници 

 

1. Да се организира разделянето на констатираните смесени битови и производствени 
отпадъци, като последните бъдат съхранявани в отредените за целта съдове. 

          Срок:06.10.2010 г. 
          Отг.изп. директор 
 

2. Да не се допуска смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци.  
    .                                                                                                                   

          Срок:   постоянен 
          Отг.изп. директор 
  

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 предписание № 1  е извършена последваща проверка и е констатирано, 
че предписанието е изпълнено. 

За предписание № 2 ще се извършват последващи рутинни проверки   

 
 
 
 


