
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Минист ер с тво  на  околната  с р е да  и  в о дит е  
  

Р е г и о н а л н а  и н с п е к ц и я  п о  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  -  П л е в е н  

  

 гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: http://riew-pleven.eu/ 
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org  

 
 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. Р. ИЛИЕВСКИ 

ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

ДОКЛАД 

 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 

 

Обект: производство и търговия на строителни материали, стопанисван от “СТРАТЕШ - 

СТРОИТЕЛ -99” АД 

Дата на извършване на проверката: 18.07.2014 г. 

 

Място на извършване на проверката: гр. Ловеч, бул. “Освобождение” № 5 

 

Проверени фактори на околната среда: 

-   Атмосферен въздух; 

-   Опасни химични вещества. 

 

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план 

за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2014 г. 

 

Цели на проверката: 

Планов текущ контрол върху: 

� Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;  

� Наредбата за ограничаване емисиите от летливи органични съединения при употребата на 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти; 

 

 

Извършени дейности: 

Проверени са:  

– варов възел; 

– информационни листове за безопасност. 
 

Атмосферен въздух 

І. Контрол по наредбата за ограничаване емисиите от летливи органични съединения 

при употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 

продукти; 

 Предметът на дейност на дружеството е извършване на строителни работи, поради 

което попада в една от групите потребители на продукти за нанасяне на покрития (бои и 

лакове) от обхвата на горепосочената наредба. Към момента на проверката в обекта работи 

само варовия възел. Работата договорена от фирмата е свързана с дейности на открито и 

нито един от обектите не е започнат  заради  неподходящи метеорологични условия. 

Договорената работа не е свързана с употреба на бои и лакове. През текущата календарна 

година боядисване изобщо не е правено. Складови наличности на  продукти за нанасяне на 



покрития не се поддържат. При необходимост се купува определено количество и се влага 

веднага. През 2014 няма закупувани бои. 

  

Опасни химични вещества 

I.  Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH) 

Дружеството е производител на химичното вещество калциев дихидроксид с CAS 

№ 1305-62-0 по смисъла чл. 3 на Регламент 1907/2006 (REACH). Извършва производство 

и пускане на пазара на варов разтвор и хоросан. Фирмата извърши през 2011 г. късна 

предварителна регистрация на химичното вещество калциев дихидроксид с CAS № 

1305-62-0, в тонажна група 1– 100 т/г. и нотификация в съответствие с изискванията 

на чл.40 на Регламент 1272/2008 (CLP). Във връзка с дадено предписание на РИОСВ 

Плевен е представена справка за количествата произведен и пуснат на пазара за 2012 

г. калциев дихидроксид. При настоящата проверка  се изискаха отчетни документи за 

количества пуснати на пазара варов разтвор и хоросан за 2013 г., но не са налични на 

територията на производствената площадката, тъй като счетоводството на фирмата не е 

на територията на обекта. 

 

Заключение: 

"Стратеш – строител-99" АД организира и провежда своята производствена 

дейност при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При 

извършената проверка не са установени пропуски или нарушения, водещи до отклонения 

от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда. 
 

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка: 

- контрол по изпълнение на задължения за извършване на регистрация по Регламент 

REACH; 
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