
ДОКЛАД 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Наталия” 

АД, гр. Стара Загора 

На 06.07.2015 г. експерти на РИОСВ - Стара Загора извършиха комплексна проверка на 

Инсталацията за производство на трикотажни платове, включително и долно облекло, по 

компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и опасни химични вещества. 

Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за чистотата на 

атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове, както и по Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

Направени констатации 

Основна дейност на площадката производство на трикотажни платове, включително и долно 

облекло. За целта са обособени следните участъци: плетачен, кроялен, бояджиен, машина 

Шпанрама, конфекция, гладачен, котелен. 

Атмосферен въздух 

Последни емисионни измервания на машина Шпанрама са извършени през месец октомври 

2014 г. Нормите за допустими емисии са спазени. 

Котел ПКМ 4 работи на гориво донбаски въглища, монтирано е и се експлоатира 

пречиствателно съоръжение, за пречистване на отпадъчните димни газове от работата на 

котела. Последни емисионни измервания на котел ПКМ 4 са извършени през месец октомври 

2014 г. Нормите за допустими емисии са спазени. 

Към момента на проверката, миризми характерни от производствената дейност, извън 

площадката не са установени. 

Опасни химични вещества 

"Наталия" АД е потребител по веригата съгласно Регламент 1907/2006 (REACH). За 

осъществяване на производствената си дейност обекта използва багрила, киселини, основи и 

различни текстилни спомагателни средства. 

Дружеството използва багрила на "Сеташ" - Турция. Поддържа се списък на използваните 

химикали, доставчици и картотека с информационни листи за безопасност. 

Във връзка с контролната дейност по отношение на наличие на вещества (азобагрила и 

азооцветители) предмет на ограничаване от Приложение XVII на Регламент 1907/2006 в 

определени продукти (текстилни влакна тъкани и текстилни изделия и/или кожа и кожени 

изделия) и на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси, при настоящата проверка се извърши пробонабиране от 

произвеждания от дружеството трикотажен плат с цел анализиране за определяне на наличие 

и съдържание на азобагрила и азооцветители. 

Взета е проба от трикотажен плат в три разцветки - черен, червен и оранжев, съгласно стандарт 

БДС EN 1275. Съставени са три протокола за пробовземане № 1, 2 и 3/06.07.2015 г. екземпляр 

от които е предоставен на представител на дружеството. 

Пробите ще бъдат изпратени за анализ на акредитирана лаборатория СЖС България, гр. Бургас. 

При пробонабирането са взети идентични проби за РИОСВ - Стара Загора за СЖС България и за 

“Наталия“ АД 


