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ДОКЛАД 
  

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 05.11.2014г. на Инсталация за 
преработка на излезли от употреба гуми на фирма “Еко Енергия - 2008” ООД-гр. 
Смолян 
         
 
 Комплексната проверка се извърши на основание Заповед №РД-07-106 от 
19.09.2014г. на Директора на РИОСВ-Смолян. 
 

I.       Цели на проверката  
         1.Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда 
         2.Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 
разрешителни 
         3.Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на съответните 
разрешителни  

  

II.      Проверени инсталации и дейности на обекта 
          1. Изпълнение на условията в Решение по ОВОС за площадката; 
          2.Изпълнение на условията в Разрешително за дейност с отпадъци – 
събиране, съхранение; оползотворяване; 
          3.Съоръжение за пиролиза на гуми 
          4.Идентификация на продуктите получени при пиролизния процес и 
необходимостта от тяхната регистрация по регламент REАCH. 
 

III.     Състояние на обекта, отразено в констативния протокол 
Инсталацията е приета от Държавна приемателна комисия и има решение за 

ползване №СТ-05-12/06.01.2014г. на началника на ДНСК гр.София. Инсталацията не 
е работила цяла година от момента на въвеждането и в експлоатация. Причините са 
отказ на РИОСВ за издаване на ново разрешение за третиране на отпадъци, 
неизяснени финансови отношения между собствениците и липса на комуникация 
между тях. Представителя на оператора по време на проверката, г-н Велин 
Балталийски – управител, няма конкретно становище за бъдещата дейност на 
инсталацията.  

На площадката се съхраняват над три години огромно количество излезли от 
употреба гуми и опасни отпадъци от течна и твърда въглеродна фракция с код 19 01 
17*, което е в разрез с §1, т.42 от Допълнителните разпоредби на ЗУО.  

В тази връзка бяха изпратени писма до двамата управители, в срок до 
15.12.2014г. да представят в РИОСВ-Смолян, общо становище за намеренията им, 
относно действието на инсталацията и ползването на площадката, съдържащ план с 
конкретни мерки, срокове и отговорници по изпълнението на конкретните 
намерения. 

 

 1.Изпълнение на условията по ОВОС 
За обекта е издадено решение по ОВОС №СМ-03-03-/2009г. За 

строителството е издадено разрешение за строеж № 29/21.07.2008г. Обекта е приет 
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с разрешение за ползване №СТ-05-12/06.01.2014г. на началника на ДНСК. 
Инсталацията не работеше по време на проверката. Няма издадено разрешение за 
третиране на отпадъците поради отказ на РИОСВ. 

 

          2.Компонент “Води” 
На площадката се формират два потока отпадни води: битово-фекални и 

дъждовни води. 
Битово-фекалните отпадни води се формират от административната сграда и 

чрез площадкова канализация постъпват в септична яма, която периодично се 
почиства.  

Дъждовните води се улавят в събирателни решетки и се отвеждат в 
каломаслоуловител. След пречистването им заустват в р.Маданска.  

Каломаслоуловителя е изчистен и е във видимо добро състояние. 
Обекта се водоснабдява от централния мадански водопровод. 
 

          3. Компонент “Въздух” 
По време на проверката инсталацията не работи. През настоящата година 
инсталацията не е работила. Не се извършват дейности касаещи качеството на 
атмосферният въздух. 
 

            4. Фактор “Отпадъци” 
На площадката се съхраняват следните отпадъци, образувани при пробните 

изпитвания на инсталацията – 19 01 17* твърда въглеродна фракция – 25 тона, 
течна въглеродна фракция 19 01 17* – 3 тона, около 2000 тона излезли от употреба 
гуми и каучукови отпадъци около 5 тона. По време на проверката не бяха 
представени отчетни книги за приети, образувани и предадени отпадъци. По думите 
на г-н Балталийски фирмата има договор за предаване на твърдата въглеродна 
фракция, като същият не беше представен по време на проверката. Преустановено 
е събирането на ИУГ. 

Фирмата има издаден регистрационен документ №11-РД-193-00/30.04.2009г. 
за събиране и временно съхранение  на излезли от употреба гуми и разрешение за 
третиране на отпадъци №11-ДО-202-00/20.04.2010г. с дейност с код R3.  По 
указание на МОСВ третирането на ИУГ, чрез пиролиза е с код R1- използването на 
отпадъците като гориво или друг начин за получаване на гориво. В тази връзка по 
дадено предписание с Констативен протокол №ПД-092 от 12.11.2013г., оператора е 
подал заявление за издаване на ново разрешение за третиране на отпадъците. 
Поради не представени документи (декларация по чл.87, ал.6 от Данъчно-
осигурителен процесуален кодекс за липса на задължения, удостоверителен 
документ за собственост на имота, план за собствен мониторинг), РИОСВ-Смолян 
отказа издаването на разрешение. От това произтича, че инсталацията няма 
разрешение за третиране на отпадъците и рег.документ №11-РД-193-00/30.04.2009г. 
и разрешение №11-ДО-202-00/20.04.2010г. са невалидни и следва да се върнат в 
РИОСВ, за което беше дадено предписание. 

  

           5. Фактор “ОХВ” /Опасни химични вещества/ 
Инсталацията не работи. Към настоящия момент не са разработени критерии 

за даване статут „край на отпадъка” на фракциите, които се получават при пиролиза 
на гуми, съгласно чл. 5 от ЗУО. В тази връзка операторът не е предприел действия 
по изпълнение на задълженията на Регламент 1907/2006 (REACH) и Регламент 
(1272/2008)  CLP. 

 

IV.     Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 
1. На основание чл.119, ал.6 от ЗУО в седем дневен срок да се представят в 

РИОСВ-Смолян следните документи: 
- отчетни книги за отпадъците; 
- договор за предаване на твърдата фракция 
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Срок: 12.11.2014г.                 Отговорник: Велин Балталийски – управител 
 
2. Да се върнат в РИОСВ рег.документ №11-РД-193-00/30.04.2009г. и 

разрешение за третиране на отпадъци №11-ДО-202-00/20.04.2010г.   
 

Срок: 12.11.2014г.                 Отговорник: Велин Балталийски – управител 
 
От страна на „Еко Енергия - 2008” ООД гр.Смолян по време на проверката 

присъства Велин Балталийски – управител. 
 
 
Извършили проверката: 
1.инж.Павлина Димчевска - ............................................. 
Гл.експерт „УООП” 
2.инж.Костадин Милкотев -                          .............................................. 
Гл.експерт „ОЧВ” 
3.инж.Красимир Кондов -                             .............................................. 
Гл.експерт „ПД” 
4.Румяна Караиванова                                 .............................................. 
Гл. Експерт „ОВ”                              
5.инж.Венета Василева                               ............................................. 
Ст.експерт „ОХВ и КР” 
 
 
Утвърдил: 
 
 

ЕМА ЕНЕВА 
 Директор на РИОСВ-Смолян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


