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ДОКЛАД 
  
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 18.09.2014 г. на „Секвоя”  ЕООД 
гр.Чепеларе 

 
 

 На основание Заповед № РД-07-61 от 23.06.2014 г. на Директора на РИОСВ-
Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на 
„Секвоя”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. Гатер и дърводелска работилница; 
2. Сушилни 

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

работа на обекта 
Гатера и дърводелската работилница работят на двусменен режим, а 

сушилните на непрекъснат. Проверката констатира:  
 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
Котела обслужва 3 бр сушилни. Последните зареждания на сушилните са 

както следва: 
-италианска на 12.09 
-нова на 09.09 
-стара на 16.09 
Изгарят се дървени изрезки. Не се констатира отклонение от горивния 

процес. 

2. Компонент „ВОДИ” 
На обекта не се формират производствени отпадъчни води. 

Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда постъпват в 
Градски канализационен колектор-Чепеларе. 

 

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 
  Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно 



03.10.2014 г. 
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Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му.                   
            Основната дейност на площадката е  дървопреработване и слепване на  
дървени ламели за дограми, врати и прозорци. Дейността се извършва в два цеха -
първият е гатер за първична преработка, а вторият за вторична преработка - 
сушилня и площадка за складиране на суровината и готовата продукция.  
           От производствената дейност се генерират производствени отпадъци, 
класифицирани с код 03 01 05 - трици и изрезки. За съхранение на триците са 
монтирани 2 броя бункери, разположени на площадките. Изрезките се съхраняват 
пред цеха за вторична преработка.  
          Отчетната книга за образувани отпадъци се води, съгласно изискванията. По 
данни на същата от началото на 2014г. до момента на проверката са образувани 
6310 м
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 трици и изрезки.  Отпадъците се предават на две фирми на базата на 

сключени договори.  

 

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 1907/2006 г. /REACH. 
Статут на фирмата – потребител по веригата. Фирмата произвежда седалки за 
столове.Използува се  лепило  JOVACOLL 110-50 – винилацетатно на водна основа. 
Годишното потребление е около 7 тона. Представен бе ИЛБ на български език и в 
съответствие с чл. 31 от Регламента. 
2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Лепилото се съхранява в специално обособено помещение в 
съответствие с изискванията но т.7.2 от листа за безопасност.Изготвени са 
инструкции за съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от Наредбата за реда и начина 
на съхранение на ОХВС. 
 

 

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

 

Не бяха дадени 

 
Извършили проверката: 
 

1. Костадин Милкотев – гл. експерт „ОЧВ” 

2. Румяна Караиванова-главен експерт  „ХТС” 

3. Евгени Невенов- старши експерт „УМРО” 

4. Венета Василева – старши експерт „ОХВ и КР” 

От страна на „Секвоя” ЕООД гр.Чепеларе по време на проверката присъства 
Димитър Иванов Кефилев – управител. 

 
 

 
Утвърдил: 

 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 

 


