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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
 

ДОКЛАД 
 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Вева груп” ЕООД – клон Борино 

  
На 15.07.2016г. (Констативен Протокол №БР-046) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-07-81/16.06.2016г. на 

Директора на РИОСВ-Смолян на обект: „Вева груп” ЕООД- клон Борино, с. 

Борино, община Борино, местност „Саранлъка” 
 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 
1. Компонент „Опазване на въздуха” 
2. Фактор „Управление на отпадъците” 
 

 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. 

  

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

проверени: 
Обект на проверката са котелната инсталация към сушилнята за дървен 

материал, площадките за съхранение и начина на съхранение на генерираните 
производствени отпадъци, наличие на договори за предаване на отпадъците, 
отчетност: водене на отчетна книга за образувани отпадъци, изготвяне на годишен 
отчет за дейности с отпадъци и предоставянето му в ИАОС-гр. София в срок. 
 

 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  
 
            Предмет на дейност на дружеството е дървопреработване. Дейността се 
осъществява чрез 2 броя гатер-машини, 1 брой окрайчваща машина и 1 брой 
многолистов циркуляр. Налице е сушилна инсталация, която не извършва дейност. 
Работи се на едносменен работен режим.  
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 1. Опазване на въздуха 
   

             На обекта са инсталирани 2 броя котли, като единия захранва 
административната сграда, а другия обслужва 1 брой сушилня. През настоящата 
година сушилнята не е работила. Котелът, обслужващ административната сграда се 
използва през зимния период. Горивото за котлите са изрезки, генерирани от 
дейността на гатера. По време на проверката котлите не работят. На обекта няма 
информация за мощността на котлите. 
         През настоящата година е извършено измерване на шумово натоварване 
върху околната среда от производствените мощности на предприятието с ПП №ТК-
004/01.02.2016г. на РИОСВ-Смолян. Съгласно представения протокол и Наредба 
№54 от 13.12.2010г. за дейности на национална система за мониторинг на шума в 
околната среда, граничните стойности на еквивалентни нива на шума не са 
превишени. 
 

 2.  Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 
 

От дейността на дървопреработващото предприятие се генерират 
производствени отпадъци с код 030105-трици и изрезки. Триците се съхраняват в  
бункер с обем 20 куб. м. и същите се отвеждат до бункера чрез аспирационна 
система. Изрезките се съхраняват на площадката подредени в бали. Триците и 
изрезките се предават на фирмите „Пирин Пелет” ООД-гр. Благоевград, „Гросекс” 
ООД-с. Грохотно и „Еко Енерджи Мениджмънт” ООД-гр. София, площадка в с. 
Сърница. Представени са договори с посочените фирми, съгласно изискванията на 
чл.8, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Количествата на образуваните и 
предадени производствени отпадъци са отбелязани в отчетната книга за дейности с 
отпадъци, заверена от РИОСВ-Смолян и попълнена, съгласно изискванията на 
Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците. 
           На площадката е монтиран канал с циментова основа, на който се извършват 
само в наложителни случаи дейности по ремонт на ходовата част на автомобилната 
техника на дружеството без смяна на двигателни масла и маслени филтри. При 
извършения оглед на площадката не се констатираха съхранени отработени масла 
и маслени филтри. Не се констатираха следи от замърсяване с опасни отпадъци. 
           По време на проверката е представена обратна разписка от 26.02.2016г. за 
изпратен от дружеството годишен отчет за образувани производствени отпадъци за 
2015г. до ИАОС-гр. София.  
            Площадката на гатера в с. Борино е заградена. Не се констатираха 
замърсявания с производствени и други видове отпадъци. Скатът под бункера за 
съхранение на трици е чист.  
           

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на 

екологичното законодателство:  
 
От извършената проверка на „Вева груп” ЕООД - клон Борино се установи, че 

обекта съответствува на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух 
и Закона за управление на отпадъците.  
 

 VI.  Дадени предписания:  
                  няма 

 

            VI. Дейности за последващ контрол: 
       няма 
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От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-н Валентин Юриев 
Багрянов-началник смяна. Управителят на фирмата г-жа Аида Радева отсътваше и 
копие от протокол №БР-046/15.07.2016г. е изпратен за връчване чрез Български 
пощи и обратна разписка. 

 
 
 
 
Извършили проверката: 
 

1. Боряна Рускова - гл. експерт, координатор на проверката 

2. инж.Атанас Василев – гл. експерт 

 

 Съгласувал: инж. Павлина Димчевска - Директор Дирекция „КПД” 


