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ДОКЛАД 
  
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 10.04.2014 год. на производство на 
ски - Завод №1 и Завод №2 на „Амер Спортс България” ЕООД 
гр.Чепеларе 

 
 

 На основание Заповед № РД-07-22 от 17.03.2014 г. на Директора на РИОСВ-
Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на 
фабрика за производство на ски –Завод №1 и Завод № 2 на „Амер Спортс България” 
ЕООД-гр. Чепеларе. 

 

I. Цели на проверката 
Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян 

по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на 
съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на 
проверката са както следва: 

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда. 

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 
разрешителни/документи/. 

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и евентуално актуализиране на 
условията в съответното разрешително. 

4. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци. 
 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 

 
1. Парокотелни централни и източници на замърсяване на въздуха; 
2. Хладилни и климатични инсталации с над 3 кг фреон; 
3. Спазване на НДЕ на ЛОС, съгласно Наредба №7/2003 г.; 
4. Наличие и третиране на отпадни води; 
5. ОХВ и смеси; 
6. Дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети 
7. Производствени и опасни отпадъци; 
8. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 

 

III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на 

работа на обекта 
  Дружеството е разположено на две производствени площадки, условно 

обозначени завод №1 и №2. Площадка №1 /завод №1/се състои от 
административен корпус със столова, основен корпус със съответните цехове: 
„Заготовка”; „Преси”; „Енерго механичен отдел”; котелно; склад”Материали” и 
склад”Готова продукция”.  
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 Площадака №2 /завод №2/ се състои от цехове „Шлайфоване”  „Финиш” за ски 
тип „алпийки”, ски тип „бегачки” и котелно. Котелното помещение функциониращо до 
отоплителен сезон 2012-2013 предстои да бъде ликвидирано. Изградено е ново 
котелно помещение с 2бр. котли по 780квт. Котлите работят на газ. Функционират от 
началото на 2014г. 

 Сегашната номерация на площадките е от началото на 2013г., преди това 
площадките са били с  с обърната номерация. 

   През настоящата година дружеството работи  на четиридневна работна 
седмица. От извършената проверка се установи: 

 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
 Инсталираните хладилни и климатични машини с над 3кг фреон са: 
-Изсушител с R134А-5,08кг, проверен за херметичност на 10.02.2013г.и на 

13.07.2013г. 
-Чилър с R407С-8,3кг, проверен за херметичност на 10.02.2013г.и на 

13.07.2013г. 
-Изсушител с R134А-5кг, проверен за херметичност на 10.02.2013г.и на 

13.07.2013г. 
-Чилър с R407С-4,4кг, проверен за херметичност на 10.02.2013г.и на 

13.07.2013г. 
-Чилър с R407С-4,4кг, проверен за херметичност на 10.02.2013г.и на 

13.07.2013г. 
-Изсушител с R404А-13,6кг, проверен за херметичност на 10.02.2013г.и на 

13.07.2013г. 
-Хл. камера с R404А-2х5,5кг, проверена за херметичност на 10.02.2013г.и на 

13.07.2013г. 
-Хл. камера с R134А-5,5кг, проверена за херметичност на 10.02.2013г.и на 

13.07.2013г. 
-Хл. камера с R404А-5кг, проверена за херметичност на 10.02.2013г.и на 

13.07.2013г. 
-Водоохлаждаща инсталация с R410А-2х 30,5кг, проверена за херметичност 

на 10.02.2013г.и на 13.07.2013г. 
-Хладилна камера с R404А-2х 8кг, проверени за херметичност на 

10.02.2013г.и на 13.07.2013г. 
-Климатична система с R410А-4кг, проверена за херметичност на 

10.02.2013г.и на 13.07.2013г.  
Проверки са извършени от ЕТ”Агарта-Костадин Петков” със сертификат 

№2269 от 30 01.2013г. Проверките не са констатирали пропуски на хладилен агент. 
Всички цитирани по-горе машини са проверени и на 15.01.2014г. Данните са взети от 
дневниците на хладилните и климатични машини. 

Представен е годишен отчет по Приложение №6 от Регламент 1005  за 2013г. 
     Изградено е ново котелно помещение с 2бр. котли по 780квт. Котлите работят 

на газ. Функционират от началото на 2014г. 
ЛОС: Във фабриката за ски се извършват производствени дейности, 

съгласно Наредба №7 от 2003г.: нанасяне на слепващи покрития, нанасяне на 
покрития, печатане. За посочените дейности дружеството  е извършило регистрация 
в РИОСВ-Смолян на инсталациите си, съгласно чл.30л, ал.8 от ЗЧАВ. 
Регистрационен номер: SML00002. 

За дейностите, вложените количества ОР са под ПСКР в годишен план. 
Дружеството е представило  в РИОСВ-Смолян информация-декларация за 

вложените и  консумираните разтворители, бои с ЛОС за 2013г в срок. 
. 

2. Компонент „ВОДИ” 
Производствената дейност се извършва на две площадки, условно 

обозначени №1 и №2. 
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Отпадни води от производството се формират само на площадка №2, където 
се намират цеховете за шлайфане на заготовка и на готова продукция. Въведен е 
оборотен цикъл на пречистване, без да има заустване на отпадни води от 
производството в градската канализация на гр.Чепеларе. 

На площадка №1 се извършва само сухо производство, което не формира 
отпадни води. 

Битово-фекалните води от административната сграда заустват в ГК-Чепеларе. 
 Преди месец и половина беше подменена охлаждащо – смазочната течност, 

използвана в оборотния цикъл. Напълнени бяха 12 пластмасови бидона по 1000 l, 
след което разпломбираната байпасна връзка беше пломбирана отново. Течността 
беше предадена на фирма като опасен отпадък.  
  
 

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 
           Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. От 
дейността на фабриката се генерират следните производствени и опасни отпадъци 
от двете площадки на дружеството: 
1. Хартиени и картонени опаковки с код 150101-предават се на фирма ”Папир БГ” 
ООД-гр. Пловдив. Констатира се, че в кода на хартиените и картонени опаковки 
150101 са включени и отпадъците от хартия и картон с код 200101, за които не е 
извършена класификация. 
2.Трици, талаш, изрезки с код 030105-предават се на физически лица. 
3.Абсорбенти, кърпи за изтриване /от ремонт на машини и съоръжения/ с код 
150202*-съхраняват се в метални варели.      
 4.Отпадъчни материали на основата на стъклени влакна с код 101103-предават се 
на депо за ТБО-Смолян. През месец февруари е сключен договор с фирма „Екорек 
България” ЕООД-гр. София за предаване на отпадъците. 
5.Стърготини, стружки и изрезки от черни метали с код 120101-предават се на 
фирма „Бергови метал” ЕООД на базата на договор. 
6.Стърготини, стружки и изрезки от пластмаса /от разкрояване и фрезоване на 
пластмаси за производство на ски/ с код 120105. Предават се на „Златна Панега 
Цимент” АД на базата на договор. 
7. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 200121*-
предават се на „Сплавкомерс” АД на базата на договор. В момента на проверката се 
съхраняват в заключено помещение около 100 броя излезли от употреба 
луминесцентни лампи от осветлението. 
8.Опаковки, замърсени с опасни вещества с код 150110*-метални и пластмасови 
опаковки от използваните втвърдители, разредители, лепила. Предават се на 
фирма „Бергови метал” ЕООД и „Томов Трейд” ЕООД на базата на договор. 
Констатира се, че част от металните опаковки се предават с код 120101-стърготини, 
стружки и изрезки от черни метали, а не с код 150110*. 
9. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с код 200135*-
извършена е тяхната класификация, но не се води отчетност, съгласно Наредба 
№2/2013г. Съхраняват се в заключено помещение около 200кг. отпадъци.      
         Всички отпадъци се съхраняват, съгласно нормативните изисквания. 
Предаването на отпадъците се извършва на базата на договори, които са 
представени по време на проверката. Отчетните книги за образувани отпадъци се 
водят, съгласно изискванията на Наредба №2/2.01.2013г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Представен е 
годишен отчет за образувани отпадъци за 2013г. до ИАОС-гр. София. 

 

4. Фактор ”ОХВ” 
Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие 

на химични вещества и смеси – чл.25, т.3-9 и т.16.  
1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 г. /REACH/  Статут на фирмата – 
потребител по веригата.Дружеството поддържа  инвентаризационен списък на 
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използуваните химикали и списък с доставчиците, актуални към момента на 
проверката.  Дружеството декларира, че не извършва внос на химикали от страни 
извън ЕС, с което няма задължения да извършва регистрация на веществата, 
съгласно Регламент REACH и нотификация, съгласно изискванията на Регламент 
CLP. Извършена бе проверка за  употреба на вещества, включени в Приложение XIV 
на Регламента – Списък с вещества, предмет на разрешаване. Констатирано бе, че 
дружествата не използува вещества, включени в приложението. .  Представени бяха  
ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламента. 
 2. Контрол по  Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Използуваните химикали се съхраняват в специално обособен 
склад с непропускливи под и стени, без връзка с канализацията. Химикалите се 
съхраняват в оригиналните опаковки на производителя. Изготвени са инструкция за 
съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от Наредбата за реда и начина на 
съхранение на ОХВС. Представена бе оценка за безопасност на съхранението на 
ОХВС, съгласно чл.9 от Наредбата. 
 

5. Екологична отговорност: 
Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, 
/ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а именно т.4 от Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона. 
Операторът не е включен в публичния регистър на операторите, извършващи 
дейности по ЗОПОЕЩ. Не бе представена  собствена оценка за възможни случаи на 
непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба 
№1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в 
предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното 
изпълнение. 
 

6. „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
Амер Спортс България” ЕООД произвежда алпийски ски и ски за бягане, които 

са предназначени изцяло за външен пазар.  
Дружеството въвежда на територията на България продукти, след употребата 

на които се образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е 
задължено лице по чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. „Амер 
Спортс България” ЕООД изпълнява задълженията си чрез колективна система, 
представлявана от организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  
 При проверката се установи, че се води  отчетност по Наредбата за 
определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. 
 Поради промяна в доставените суровини новата вътрешнофирмена 
спецификация за пуснатите на пазара опаковки не е напълно завършена, поради 
което е дадено предписание за представянето й. 

 

IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 
 

На основание чл. 148, ал.3, чл. 155 от Закона за опазване на  околната среда 

(ДВ, бр.91/2002 г.), чл.26 от ЗЧАВ, чл.114,т.1 и чл. 120, от ЗУО бяха дадени 

следните предписания: 

 
1. Да се извърши емисионно измерване на инсталираните 2бр. нови котли в 

завод №2, като копие от извършените измервания се представи в РИОСВ-Смолян. 

          Срок : 31.12.2014г. 
2. Да се представи в РИОСВ-Смолян новата Вътрешнофирмена 

спецификация на дружеството за пуснатите на пазара опаковки. 

Срок: 30.04.2014г. 
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3.Да се извърши диференциране на отпадъците от хартиени и картонени 
опаковки от отпадъците от хартия и картон, като за последните да се извърши 
класификация, съгласно Наредба №3/2004г. 

               Срок: 30.04.2014г. 
4. Да се завери отчетна книга за образуваните отпадъци с код 200135*-

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

Срок: 30.04.2014г. 
       5. Предаването на отпадъците от опаковки от химичните вещества да се 
извършва на база класифицирания код за опасни отпадъци. Същите да се предават 
на фирми с Разрешения или Регистрационни документи на базата на попълнени 
Идентификационни документи, съгласно нормативните изисквания. 

Срок: постоянен 
6. В срок до 30.05.2014 г. да се подаде в МОСВ информация за включване в 

публичния регистър на операторите, съгласно чл.1 и чл.5 от Наредба за публичния 
регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към.чл.3, 
т.1 от ЗОПОЕЩ и да се уведоми писмено РИОСВ-Смолян. 

7. В срок до 30.05.2014 г. да се изготви и представи в РИОСВ-Смолян 
собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, 
съгласно Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/. 

 

 

Отговорник за всички предписания: инж.  Йордан Атанасов Ламбрев – 

управител на „Амер Спортс България” ЕООД гр.Чепеларе, област Смолян 
 

Извършили проверката: 
 

1. инж. Костадин Милкотев – гл. експерт „ОЧВ” 

2. инж. Тодор Каров-гл. експерт „ЛОС и ВФФ” 

3. инж. Румяна Караиванова– главен експерт„ХТС”  

4. Боряна Рускова -гл. експерт „Управление ПОО” 

5. Снежана Сантева – старши експерт „Фин. к-л” 

6. инж.Венета Василева – старши експерт „ОХВ и КР” 

От страна на „Амер Спортс България” ЕООД гр.Чепеларе по време на 
проверката присъства Христо Тодоров Гигов– координатор”ЗБУТ” 
 
 
Утвърдил: 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 
 
 


