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ДОКЛАД 
  
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 12.06.2015 г. на „ЕНТА” ООД, гр. 
Мадан, общ. Мадан. 

 
 
 

 На основание Заповед № РД-07-30 от 23.03.2015 г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка на „ЕНТА” ООД, гр. Мадан, общ. 

Мадан.  

 

I. Цели на проверката 

 
Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ 

Смолян по различни компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху 

нея 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. 

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в 

съответното разрешително. 

 
 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 
 

1. Площадка за съхранение на отпадъци. Продуктови такси. 

2. Консумация на летливи органични съединения, съгласно Наредба № 7 от 21 

октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични 

съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в 

резултат на употребата на разтворители в определени инсталации; 

3. Инсталации за пране и използване на ОХВ. 
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III. Състояние на обекта, отразено в констативния  протокол 

 
              
„ЕНТА” ООД, гр. Мадан извършва преработка - инпрегниране на дървен 

материал и производство на изделия от дърво. 

 

 От извършената проверка се установи:  
 

 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
 

 Проверени бяха всички технологични участъци на обекта. Функционирането 

на обекта е  зависимо от сезона, пазарните обстоятелства и поръчките.  

По време на проверката обектът работи на едносменен режим. Работи 

котела, като и двете сушилни. 

И двете сушилни са заредени с дървен материал и работят на непрекъснат 

режим на работа.  

За импрегниране на дървесни плоскости се използва веществото: таналит.  

Обслужващите цехове към „ЕНТА” ООД са на едносменен режим, пет дни в 

седмицата. 

Под навеса до котелното помещение има около 4 м3 дървени изрезки с 

различна големина, подготвени за изгаряне в котела. Дървесният отпадък от 

вентилационната система се предава на „Едел-Б“. Обслужващите цехове към „ЕНТА” 

ООД са на едносменен режим, пет дни в седмицата. 

В подготвените за изгаряне изрезки не бяха констатирани отпадни продукти с 

боя, лакове и импрегнанти материали. 

„ЕНТА” ООД извършва дейност, категоризирана под № 12 „Импрегриране на 

дървесина”, съгласно Приложение №2 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за 

норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на 

употребата на разтворители в определени инсталации.  

За 2014 г. в производството са използвани 1000 кг., съдържание на ЛОС – 10 

%.  

В РИОСВ Смолян е представена информация за консумация и вложени в 

производството  количества ЛОС за календарната 2014 година. 

 

 

2. Фактор на въздействие  „ОХВ” 

 
Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие 

на химични вещества и смеси – чл.25, т.3-9 и т.16.  
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Извършен бе контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/  и Наредбата за 

реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

Статут спрямо Регламента  – потребител по веригата.  Фирмата извършва 

импрегниране на дървен материал в импрегнираща камера с обем 28 м3. 

Представен бе инвентаризационен списък на използуваните химикали, както и 

списък с доставчиците, актуални към момента на проверката и  копия на ИЛБ в 

съответствие с чл. 31 от регламента. 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.  

Към момента на проверката на площадката не се съхраняват химикали в 

концентриран вид с изключение на тези в импрегниращата камера.Изготвени са 

инструкция за съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от Наредбата за реда и начина 

на съхранение на ОХВС. 

 

 

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” - „Финансов контрол на такси за масово 

разпространени отпадъци” 

 
Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно 

Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 

На площадката в гр. Мадан дружеството извършва преработка на дървен 

материал и производство на изделия от дърво. Не се извършва разбичване на 

дървесина на площадката, като суровината за производството постъпва под 

формата на сурови дъски, които се изсушават в сушилня. 

От производството  се генерира отпадък, класифициран с код 03 01 05 (трици, 

талаш и изрезки). Образуваните от производството трици постъпват аспирационно  в 

бункер (масивна сграда), където се съхраняват. Същите се предават на „Едел-Б“ 

ЕООД гр. Смолян на база сключен договор. От началото на 2015г. до момента на 

проверката на площадката са образувани 2500 кг. 

Изрезките от дъските и едрите парчета дървесина  се използват в котела на 

сушилнята за горене. 

Готовите изделия се импрегнират с таналит. Опаковките от импрегнанта  (1 м
3
 

контейнери) се съхраняват на площадката и се връщат обратно на фирмата 

доставчик. 

Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. 
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IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 

            Предписания не бяха дадени. 
 
               
 
 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

Извършили проверката: 
 

1. инж.Тодор Каров - главен експерт „ЛОС и ВФФ”– координатор на 

проверката 

2. инж. Венета Стоянова Василева – главен експерт „ОХВ” 

3.  Евгени Валентинов Невенов – главен експерт „ФКТРМО” 


