
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„ГОТМАР” ЕООД - гр. Съединение 

 
         На основание заповед №РД-244/13.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 
16.11.2010 г. беше извършена проверка на предприятие за „Производство на PET опаковки и 
техните изделия”, собственост на „ГОТМАР” ЕООД - гр.Съединение. Комплексната проверка от 
експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент въздух, води, химични вещества, шум 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.Склад за суровини и материали; 
2.Производство на капачки и отделение на тампонен печат /цех/; 
3.Склад за масла; 
4.Склад за опасни отпадъци; 
5.Инструментален цех; 
6.Водоплътни из гребни шахти-2 бр.; 
7.Съдове за съхранение на неопасни отпадъци; 
 
III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
Компонент “ Въздух”- 
 На територията на производствената площадка стопанисвана от „ГОТМАР” 
ЕООД няма източници на емисии на вредни в-ва от  горивни съоръжения попадащи в 
обхвата на Наредба №1 /ДВ.бр.64/2005 год./. Представени протоколи от извършени 
проверки на хладилни и климатични инсталации съгласно изискванията на Наредба 
за осъществяване контрол и управления на вещества, които нарушават озоновият 
слой, Приложение №6 към чл.8 на ПМС № 254 от 30.12.1999 год. Представени 
технически досиета на 40 бр. хладилни, климатични и охлаждащи системи на 
територията на обекта. 
 
Компонент  „Води”- 
 Дружеството притежава разрешително за ползване на воден обект - общински 
отводнителен канал с №300040 от 20.08.2003 год. и продължение с № 300040 от 29.05.2006 год., 
разрешение № 634 от 07.04.2009 год за продължаване срока на действието му. Формираните 
отпадъчни води на обекта са: - производствени /охлаждащи и дъждовни, които заустват в 
общинския отводнителен канал /: - заустване № 1 и № 2 съгласно по-горе цитираното 
разрешително. Няма монтирани измервателни устройства за отчитане на количествата зауствани 
производствени и дъждовни води. На площадката се формират и битово фекални отпадъчни 
води, които постъпват в две водоплътни изгребни шахти. Представен е договор с фирма 
ЕТ”Лювантранс-Любен Стоицов” за извозване на тези води за пречистване в ГПСОВ-Пловдив. 
Представени са протоколи от изпитване на заустваните производствени - охлаждащи и дъждовни 
отпадъчни води: - за първо тримесечие Пункт №1; - за второ тримесечие Пункт №1; - за трето 
тримесечие Пункт №2. Не са проверени изследвания /анализи/ на заустваните производствени 
отпадъчни води. От мониторинг на Пункт №2 за първо и второ тримесечие и Пункт №1 за трето 
тримесечие. Представен е договор с „ВИК” ЕООД с № 18303 от 27.02.2009 год. 
 
Фактор „Химични вещества”- 
 Съгласно изискванията на чл.4А от ЗЗВВХВС и чл.36 от Регламент 1907/2006 
год. в обекта е налице изискваната по информация за съответствие с изискванията на 
Регламент 1907/2006 год./REACH/ на Европейския парламент и на съвета от 
18.11.2006 год. Представен инвентаризационен списък на химичните вещества, смеси 
и полимери, внасяни, употребявани и съхранявани от „ГОТМАР” ЕООД. Фирмата е 
извършила предварителна регистрация на 11 мономера, съдържащи се в полимери 
съгласно   изискванията на Регламент 1907/2006 год. Получени декларация от фирми 



доставчици с документално потвърждение за извършена предварителна регистрация 
по /REACH/ на техните вещества и смеси. Представен информационни листове за 
безопасност на употребяваните и внасяни от фирмата полимери и мастила, като част 
от тях не са на български език. В изпълнения на мерките за управление на риска, 
посочени в информационните листове за безопасност, мастилата и разтворителите се 
съхраняват в шкафове в оригиналните опаковки, полимерите също се съхраняват в 
оригиналните опаковки. „ГОТМАР” ЕООД е изпратила до МОСВ-София информация 
съгласно изискванията на чл.17, ал.1 от ЗПОЕЩ /ДВ.бр.43/2008г./, изх. 
№360/28.05.2010 год. и е изготвила собствена оценка във връзка с всяка 
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. 
 
 
Компонент  „Шум”- 
 Производствената дейност на предприятието се осъществява на територия отредена за 
производствени и обслужващи дейности от стопански двор в землището на гр.Съединение. 
Площадката не граничи пряко с жилищни сгради, най-близо разположени жилищни сгради са на 
разтояние около 1 км. от границата на производствената площадка. До момента от страна на 
оператора не са провеждани собствени периодични измервания на шума излъчван в околната 
среда по смисъл на чл.16, ал.1 от Наредба №2 /ДВ.бр.37/2006 год./ 
 
 
Фактор „Отпадъци”- 
 Дружеството има издадено от РИОСВ-Пловдив, Решение за дейности с отпадъци №09-ДО-
096-01 от 06.11.2006 год. Фирмата спазва условията поставени в издаденото Решение а именно: 

- Има места и съдове за съхранение на на генерираните от дейността отпадъци. 
- Води се отчетност съгласно Наредба № 9/2004 г. 
- Има сключени договори с фирми за предаването на генерираните от дейността отпадъци. 

В момента на проверката се констатира, че на територията на площадката фирмата генерира 
производствени и опасни отпадъци, които не са включени в издаденото решение, а именно: 
      - отпадъчни бои и лакове; стърготини, стружки и изрезки от пластмаси. Фирмата извършва 
Пр.Т- предварително третиране /балиране/ на отпадъци от пластмаси и опаковки от пластмаси. 
 
 
 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 
 

1. Да се представят в РИОСВ-Пловдив копия на информационни листове за безопасност 
на български език на използваните PET и мастербач. 

 
2. Да се изпрати в РИОСВ-Пловдив информация - справка за количествата използвана 

вода от „ВИК”ЕООД за 2009-2010 год. 
 

3. Да се изпрати в РИОСВ-Пловдив информация за техническите характеристики за 
двете водоплътни шахти. 

 
4. Да се изпрати в РИОСВ-Пловдив справка за извозените количества БФОВ, за 

пречистване. 
 

5. Да се провежда собствен мониторинг и на двата пункта съгласно разрешителното за 
заустване. 

 
6. Да се актуализира програмата за дейности с отпадъци и издаденото решение от 

РИОСВ-Пловдив, като се включат и отпадъците от бой и лакове и стърготини и 
стружки от пластмаси. Да се включи и новата дейност по Пр.Т – предварително 
третиране /балиране/ на отпадък с код15.01.02 /отпадъци от пластмаси/. 

 
 

      Срок по дадените предписание: 17.12.2010 год 
      Отговорник: Управител. 
 



 
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. октомври на 2010 год.. 
 
      
 
    ДИРЕКТОР НА РИОСВ - Пловдив:.................................
                                                           /инж. В. Атанасова/ 
27.11.2010 год. 


