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                              ДОКЛАД 
 
Извършена комплексна проверка на 26.10.2015г. на «ГАМАКАБЕЛ» АД гр.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. Въздух: 
            - ползването на летливи органични съединения (ЛОС); 

 - проверка на климатични и отоплителни инсталации с над 3кг фреон; 
2.Отпадъци 
-производствени и опасни отпадъци – съхранение и отчетност; 
-плащане на продуктови такси за пуснати на пазара продукти след употребата 

на които се получават МРО; 
3. Опасни химични вещества 

 4.Измерване на производствен шум. 
 

III.     Състояние на обекта, отразено в констативния протокол 
На площадката на „Гамакабел” АД гр.Смолян се произвеждат неизолирани и 

изолирани медни проводници и кабели за работни напрежения от 0,6 до 1 kV. 
Използват се изолационни материали – PVC, пластификат, полиетилен, 
термопластични, безхалогенни и еластомерни смеси.  

Технолочния процес обхваща следните дейности: 
- вертикално леене на безкислородна мед; 
- изтегляне и усукване на голи медни проводници; 
- екструдиране на термопластични материали във вид на изолации и обвивки; 
- усукване на изолирани жила във вид на каблирани снопове; 
- разкрояване и опаковане на готова продукция 
- преработка на технологичния отпадък, мелене и електростатично разделяне на 

метални и неметални компоненти, като една част от пластмасата се връща в 
основното производство, а останалото се пласира в страната и чужбина. 

На площадката се работи на трисменен режим на работа. 
 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
 Няма промяна в отоплението на дружеството. За административна сграда-котел 
с ел. енергия, а за цеховете уреди с газ. 
 В дружеството има една хладилна машина с над 3кг  фреон-инсалацията е с 
R134А-3кг. Машинатасе проверява ежегодно, като последната проверка за 
херметичност е на 16.10.2014г. В дневника през последните 4 години не са отразени 
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добавени количества фреон. Проверките за херметичност са извършени от 
„Хаджиев”ЕООД със сертификат №16 от 08.05.14г 
 Ежегодно се представят отчети за ЛОС и ОРВ. 

 

2. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 
„Производствени и опасни отпадъци” 
От производствения процес на площадката се образуват 19 вида отпадъци - 8 

броя ОО, 10 броя ПО и 1 брой СО. Представени бяха Работни листове за 
класификация на отпадъците. Отпадъците се съхраняват съгласно нормативните 
изисквания. Предаването за последващо третиране се извършва съгласно договори и 
индификационни документи за опасните отпадъци. Представени бяха 11 броя 
договори с фирми за предаване на отпадъците.  

Образуваните отпадъци се събират разделно на мястото на образуване и 
ежедневно се предават на площадките за временно съхранение, съгласно Заповед 
№300/26.09.2014г. на изп.директор на дружеството за движението на отпадъците, 
площадки и отговорници. 

Дружеството притежава разрешение за третиране на цветни метали №11-ДО-
112-04/04.07.2013г. и регистрационен документ за събиране и транспортиране на 
отпадъци №11-РД-248-00/14.06.2013г. От издаването на тези документи до този 
момент не са събирани, третирани и транспортирани отпадъци от цветни метали от 
други източници на отпадъци. 

 „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
„Гамакабел” АД произвежда кабели и проводници, които пуска на пазара с 

опаковки от  дърво, пластмаса, хартия и стомана. Продукцията се реализира на 
вътрешен и външен пазар. Дружеството извършва внос на PVC-гранулати и медни 
жици, които също са с опаковки.  

„Гамакабел” АД пуска на пазара продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по 
смисъла на чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (обн. в ДВ, бр. 53/ 2012 
г.). Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци 
от опаковки от 2005 г. За 2015 г. се представя удостоверение, издадено от 
организацията. 
 При проверката на документите за начислена и заплатена продуктова такса за 
периода 01.05.2014 г. – 30.09.2015 г. се установи: 

1. Попълнени са Вътрешнофирмени спецификации. При проверка на теглата на 
някои опаковки се констатира, че те съвпадат с посоченото в спецификацията за 2015 
г. Установи се само една опаковка, която не е описана.  

2. Имат изготвени Месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки, 
но за периода 01.01.2015 г. – 30.09.2015 г. не е начислена такса за някои  опаковки. 

3. Подадени са отчети до организацията и съответно посочените количества 
опаковки са фактурирани. Платени са лицензионни възнаграждения на организацията 
до                 м. Септември 2015 г.  включително. В тези документи също не са 
включени всички пуснати на пазара опаковки.   

      За установените пропуски е дадено предписание. 
 

3. Фактор ”ОХВ” 
Проверката се извършва съгласно чл.25, т.3-9 и т.16 от  Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси.  
1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/-   Статут на фирмата – 

потребител по веригата.Представен бе инвентаризационен списък на използуваните 
химикали, както и списък с доставчиците, актуални към момента на проверката. В 
производството се използват следните химикали – различни видове масла за 
смазочно-охлаждащи емулсии, мастила, разредители, почистващи средства 
хидравлично, моторно и компресорно масло, PVC – гранулати. Представени бяха  ИЛБ 
на български език и в съответствие с чл. 31 от Регламента. Извършена бе проверка за  
наличие на вещества, включени в Приложение XIV на Регламента – Списък с 
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вещества, предмет на разрешаване. Не се констатира употреба на вещества от 
Приложението.Представени бяха декларации от доставчиците на  PVC – гранулати, че 
не използват диизобутил фталат и бис/2-етил хексил/ фталат/ като пластификатори в 
произвежданите от тях гранулати 

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси 

В специално обособен склад с непропускливи под и стени без връзка с 
канализацията, в оригиналните опаковки на производителя се съхраняват 
използваните химикали – мастила, емулсии и разредители. Спазват се изискванията за 
съвместно съхранение.Изготвени са инструкция за съхранение и употреба съгласно  
чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС. 
 

4.  Фактор „Шум” 
Беше извършено измерване на шумовото натоварване върху околната среда от 
производствените мощности на предприятието в 13 бр. измервателни точки 

 

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

На основание чл. 148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на 

околната среда /ДВ. бр.91/2002г чл. 120 от Закона за управление на отпадъците 

(обн. в ДВ, бр. 53 от 2012г.), даваме следните предписания: 
 

1. Да се представят в РИОСВ-Смолян: 
а/ Коригирана Вътрешнофирмена спецификация за 2015 г., съдържаща всички 

пускани на пазара опаковки. 
б/ Документи за начислена и заплатена такса за неотчетените пуснати на пазара 

опаковки от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.  
в/ Справка за внесени и въведени на територията на страната от „Гамакабел” АД 

материали за периода 01.01.2015г. – 30.09.2015г.  
 

Срок: 10.11.2015 г.      Отговорник:  Нено Джеврев 
                                            Изпълнителен директор 

 
От страна на „ГАМАКАБЕЛ” АД гр.Смолян по време на проверката присъстваха: 

Нено Джеврев – изп.директор, инж.Иванка Йорданова – завеждащ БЗУТ и отговорник 
екология, инж. Васа Чепилова – главен технолог, инж.Добринка Баксанова – технолог, 
отговорник ОБХС 

 
Извършили проверката: 
 

1. инж.Павлина Димчевска – директор на дирекция „КПД” 

2. инж. Костадин Милкотев – гл.експерт  „въздух” 

3. инж. Тодор Каров – гл. експерт „въздух” 

4. инж.Венета Василева – гл. експерт „химикали” 

5.Снежана Сантева – гл.експерт «отпадъци» 

.  
 
 
Утвърдил: 

 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 


