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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Ента” ООД 

  
На 30.06.2016г. (Констативен Протокол №ВВ-027) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-07-21/11.03.2016г. на 

Директора на РИОСВ-Смолян на обект: „Ента” ООД - гр. Мадан, ул. „Обединение” 

№19 
 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 
1. Компонент „Въздух” 
2. Фактор „Управление на отпадъците” 
3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” 
 

 IІ.Цели на проверката 

 
 Текущ контрол за: 
 1.  Изпълнение на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух 
и поднормативната уредба към него; 
 2. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
поднормативната уредба към него; 

3.  Изпълнение на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие 
на химични вещества и смеси, Регламент /ЕО/ 1907/2006г., относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали-REACH и поднормативната 
уредба към тях. 

  

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени: 
Предмет на дейност на дружеството е производство и импрегниране на 

изделия от дърво - градински мебели /маси, пейки, огради, саксии/. На площадката 
са разположени дървопреработващи машини-многолистен циркуляр, банцинг, 
шпонт-машина, фреза, пендула, 2 бр. сушилни с котел 130кw, автоклав за 
импрегниране на дървесина. 

Обект на проверката са горивни инсталации, помещение за съхранение на 
генерираните отпадъци, наличие на договори за предаване на отпадъците, 
отчетност, склад за съхранение на химикали, информация по веригата на доставки и 
др. 
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 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  
   

 1. Компонент „Въздух” 
  На обекта са инсталирани 2 броя сушилни, които работят на непрекъснат 
режим на работа. Котелът, който се използва за процеса на сушене е с топлинна 
мощност до 150 кw/h и не попада под разпоредбите на Наредба №1/2005г. за норми 
на допустими емисии на вредни вещества. Разпоредбите се отнасът за котли на 500 
кw/h. 
           За обекта са изпълнени изискванията на чл.4, (3) от Наредба №1съгласно 
който височината на изпускащото устройство /комин/ на източника трябва да 
превишава с не по-малко от 5м. високата обитавана сграда, разположена в радиус 
от 50м. 
            В котела се изгарят изрезки от дървесина. Не се констатираха материали, 
обработени с импрегната таналит, да се изгарят в котела или да са складирани с 
цел изгаряне. 
            Дружеството е регистрирало инсталацията си за импрегниране, съгласно 
чл.30л от ЗЧАВ. 
            Представена е информация в срок до 31.03.2016г. в РИОСВ-Смолян за 
вложени количества импрегнат. До момента на проверката са вложени 2 052кг. 
таналит. 
             Няма промяна в инсталациите, горивните процеси и импрегната, използвани 
за обработка на дървесни материали, спрямо констатациите през 2015г. от 
извършената проверка. За първи път в производството се пизползва танатон, който 
е оцветител. 
 

 2.  Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 
            От дейността се генерират отпадъци с код 030105-трици, талаш, изрезки, 
парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири. Триците се предават 
на фирма „Едел-Б” ЕООД – гр. Смолян за производство на пелети. Представен е 
договор  между двете фирми. През 2015г. са предадени за третиране 10 527 тона 
трици, които са отразени в отчетната книга и в годишния отчет за образувани 
производствени отпадъци за 2015г. Изрезките се използват в котелната инсталация 
към сушилнята. От началото на 2016г. са образувани 7 709 тона трици, които са 
предадени за последващо третиране. Има обособено закрито помещение за 
съхранение на триците, обозначен е кода на отпадъка, съгласно извършената 
класификация. 
          Отчетната книга за образувани отпадъци е заверена от РИОСВ-Смолян, води 
се съгласно нормативните изисквания. 
 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества и управление на 

риска” 
          1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 г. /REACH/. Статут спрямо 
Регламента – потребител по веригата. В импрегнираща камера с обем 10 куб.м. се 
използват таналит Е и танатон. Представени бяха ИЛБ на български език и в 
съответствие с  чл.31 от Регламента. Химикалите се закупуват от български фирми. 
2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Към момента на проверката на територията на площадката не се 
съхраняват химикали в концентриран вид, с изключение на тези в импрегниращата 
камера - 2% разтвор на таналит. 

 
 
 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на 

екологичното законодателство:  
От извършената проверка на „Ента” ООД-гр. Мадан се установи, че обекта 
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съответствува на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух, 
Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие 
на химични вещества и смеси.  

 
  
 

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-жа Людмила Сирмен 
- упълномощено лице.  

 
 

 


