
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

1/5 

 4700  гр. Смолян,  ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg,  http://riewsm-bg.eu               

 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Гл. експерт: +359301/60-106, Fax: +359301/60-121 

 

 

Утвърдил: 

 

Инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

ДОКЛАД 
 

От  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Амер спортс България”ЕООД завод №1 и завод №2- гр.Чепеларе 
 

 На 04.04.2016г ( Констативен протокол № КМ-06) експерти от РИОСВ-Смолян 
извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД-07-21/11.03.16г на 

Директора на РИОСВ на обект: Амер спортс България”ЕООД -завод №1 и завод 

№2- гр.Чепеларе 

  

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 
1. Компонент „Въздух” 
2. Фактор „Управление на отпадъците” 
- производствени и опасни отпадъци 
- финансов контрол на такси за МРО 
3. Фактор „Опасни химични вещества” 
 

II. Цел на проверката: 
1. Текущ контрол:: 
А) Изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух и поднормативната уредба към него, емисионен контрол на отпадните газове. 
            Б) Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси 
/ЗЗВВХВС/, Глава Седма на Закона за опазване на околната среда, Регламент 
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH) 

   В) Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
поднормативната уредба към него. 

 

III.   Обхват на проверката и инсталациите/дейности на обекта които са 

проверени: 
Обект на проверката са технологичните съоръжения и възли в завод №1 и 

завод №2. Места на изпускане емисии във въздуха, проверки за херметичност и 
досиета на хладилни и климатични съоръжения с над 3кг фреон. Площадки за 
съхранение на генерираните отпадъци. Складове за съхранение на  химикали, 
информация по веригата на доставки 

. 

IV. Направени констатации:  

 

По компонент „ВЪЗДУХ”: 
 Котлите в завод №1: вертикален-650 kwt; котел технологичен-1300 kwt; котел 

отопление-900 kwt. В завод №2 има два котела само за отопление, като работи 
единият от тях. Котлите са с  с мощност по 780kwt. Всички котли работят с 
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газ.Представен е протокол от изпитване №0066/19.12.2014г за собствени 
измервания на вредни вещества. Котлите в завод №1 и в завод №2 работят на газ. 
 Съоръженията попадащи в обхвата на Регламенти 1005/2009г. и 517/2014г. 
са: 

-Изсушител с R134А-5,08кг=7tCO2e 
-климатична с R407С-8,3кг=15tCO2e 
-Изсушител с R134А-5кг=7tCO2e 
-Чилър с R407С-4,4кг=7,5tCO2e 
-Чилър с R407С-4,4кг=7,5tCO2e 
-Изсушител с R404А-13,6кг=50tCO2e 
-Хл. камера с R404А-2х5,5кг=2х20tCO2e 
-Хл. камера с R134А-5,5кг=20tCO2e 
-Хл. камера с R404А-5кг=20tCO2e 
-Водоохлаждаща инсталация №1 с R410А-2х 30,5кг=2х 65tCO2e 
-Водоохлаждаща инсталация №2 с R410А-2х 30,5кг=2 х 65tCO2e 
-Хладилна камера с R404А-2х 8кг=2х30tCO2e 
-Климатична система с R410А-4кг=8tCO2e 
Проверката на всички цитирани по-горе машини са извършени на 16.01.15г; 

15.07.15г и на 10.01.16г. В дневниците на инсталациите няма отразени пропуски на 
хл. агент, както и дейности по сервиз и поддръжка. Проверки са извършени от 
ЕТ”Агарта-Костадин Петков” със сертификат №2268 от 30 01.2013г. 

Представен е годишен отчет за ОРВ и ФПГ  за 2015г. 
ЛОС: В дружеството  се извършват производствени дейности, съгласно 

Наредба №7 от 2003г.: нанасяне на слепващи покрития, нанасяне на покрития, 
печатане. За посочените дейности дружеството  е извършило регистрация в 
РИОСВ-Смолян на инсталациите си, съгласно чл.30л, ал.8 от ЗЧАВ.  

 

По фактор „ОТПАДЪЦИ”: 
Проверката се извърши съгласно Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането им. 
Дружеството притежава Регистрационен документ № 11-РД-279-00 от 

17.12.2014г. за извършване на дейности по транспортиране (събиране и 
транспортиране) на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците. 

Дейността на дружеството е организирана на две площадки, на които се 
генерират следните видове отпадъци, класифицирани съгласно Наредба 
№2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците: 

-Код 12 01 05 - стърготини, стружки и изрезки от пластмаси – този вид отпадък 
се генерира в най-големи количества. За 2015г. са генерирани 950.9т. Предават се 
на „Златна Панега Цимент” АД, „Томов Трейд“ЕООД, „Екорект България“ЕООД и на 
Регионално депо – Смолян на база сключени договори.  

-Код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки. Генерирани за 2015г. са 
22.5т., като същите се предават на „Папир-БГ“ООД на база сключен договор. 

-Код 15 01 10
* 

- опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества. През 2015г. са образувани 2.6 т., като през същата 
година не са предавани. Дружеството има сключен договор с „Томов Трейд“ООД. 

-Код 12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали. Същите се 
предават на „Бергови Рисайклинг“ЕООД на база сключен договор. За 2015го. 
Образуваното количество отпадък е 45.57т. 

-Код 15 02 02
*
 – абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. През 2015г. не са предавани 
такива, като генерираните за същата година са 0,23т. 

-Код 20 01 01 – хартия и картон. Генерирани за 2015г. са 43 т. и също толкова 
са предадени на „Папир БГ“ООД. 

-Код 20 01 21*- флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 
Генерирани за 2015г. са 0.24т., същите се предават на „Хефти Металс“ЕООД. 
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-Код 12 01 09*- машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни 
елементи. За 2015 г. са образувани 15 т., като същите са предадени на „Томов 
Трейд“ЕООД. 

В производствените помещения е създадена организация за разделно 
събиране на отпадъците на мястото на образуване. Събирането е в съдове с обем 
0,2м

3
,  като събраните отпадъци периодично се извозват и съхраняват в контейнери 

(тип гондола) до предаването им за последващо третиране. 
Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1/04.06.2014г. за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците. 

Представен е годишен отчет за образувани отпадъци за 2015г. до ИАОС - гр. София.   

 

По 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 /ЕО/ 1907/2006 г. /REACH/.Статут на фирмата – 

потребител по веригата.Представен бе   инвентаризационен списък на използваните 
химикали, както и списък с доставчиците, актуални към момента на проверката. 
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. При 
извършената проверка се констатира, че дружеството не употребява  вещества, 
включени в Приложение XIV на Регламента. Представени бяха  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. Използваните химикали се съхраняват в  специално обособен 
склад с  ограничен достъп, трайна настилка,  без връзка с канализацията. 
Химикалите се съхраняват в оригиналните опаковки на производителя. Изготвени са 
инструкции за съхранение и употреба съгласно  чл. 4, т. 8 - 11 от Наредбата и 
оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, 
съгласно чл. 9 от Наредбата. 

3.Контрол  по Глава Седма от Закона за опазване на околната среда - 
Дружеството употребява и съхранява вещества, включени в Приложение № 3 от 
Закона за опазване на околната среда. До настоящия момент не е извършена 
класификация на предприятието в съответствие с критериите по Приложение №3, 
съгласно чл. 103, ал.2 от ЗООС. 

 

По фактор „ШУМ”: 
Извършено беше измерване на шум на завод №2. Протокол за проверка №ТК-

02/04.04.16г. 

 

По „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
Проверката се извършва съгласно спазване на изискванията за правилно 

начисляване и заплащане на продуктова такса, регламентирани в Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

„Амер Спортс България” ЕООД произвежда алпийски ски и ски за бягане, 
които са предназначени изцяло за външен пазар. За извършване на 
производствената си дейност дружеството въвежда на територията на България 
производствени материали и офис техника, които имат опаковки от пластмаса, 
метал, дърво, хартия и картон. Някои от опаковките се използват многократно.   

„Амер Спортс България” ЕООД 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.).   
 При проверката на документите за начислена и заплатена такса от 01.03.2015 
г. до 29.02.2016 г. се установи: 
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За пуснатите на пазара опаковки: 
1. Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки. Представено е и удостоверение, издадено от организацията 
със срок на действие до 31.12.2017г. 

2. Водена е отчетност по приложения №12 и №13 към чл. 10, ал. 1 и 3 от 
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 
(обн. в ДВ бр.53/2008г. с изм. и доп.). 

- При проверка на теглата на част от пусканите на пазара опаковки се установи, 
че те съвпадат с посочените във Вътрешнофирмената спецификация на 
дружеството за 2016г. 

3. Отчетени са на организацията посочените количества опаковки в месечните 
справки- декларации, като същите са фактурирани от нея. 

4. Платени са лицензионни възнаграждения за пуснатите на пазара опаковки до 
края на м. Февруари 2016г., за което се представя потвърждение от организацията. 
 

За пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/: 
1. Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на 

излязло от  
употреба ЕЕО. 

2. Водена е отчетност по приложения №17 и №18 към чл. 16, т. 1 и т.2 от 
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 
(обн. в ДВ бр.53/2008г. с изм. и доп.). 

3. Отчетени са на организацията посочените количества ЕЕО в месечните 
справки- декларации за 2015 г., като същите са фактурирани от нея и съответно са 
платени такси за тях на организацията. През м. Януари и м. Февруари 2016г. нямат 
пуснато на пазара ЕЕО. 

4. Дружеството има извършена регистрация в публичния регистър на ИАОС, 
съгласно изискванията на чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗУО. 
 

V. Заключения за съответствието на обекта с екологичното законодателство: 
 От извършената проверка на „Амер Спортс България”ЕООД-гр.Чепеларе се 

установи, че завод №1 и завод №2 отговарят на разпоредбите на Закона за 
управление на отпадъците и на Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

Съответства на  Закона за защита от вредното въздействие на химични 
вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Регламент 1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и  подзаконовите 
нормативни актове по прилагането им. Като превантивна мярка, във връзка с § 24 
от преходните и заключителни разпоредби на ЗООС бе дадено предписание да се 
извърши класификация и  да се подаде уведомление по чл.103, ал.2 в срок да 
01.06.2016 г. 

     

VI. Дадени предписания: 
.  1. Да се извърши класификация на предприятието в съответствие с 
критериите по Приложение №3 от Закона за опазване от Закона за опазване на 
околната среда по образец - Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на 
големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях /ДВ, бр.5 
от 19.01.2016 г./. В случай, че предприятието се класифицира с висок или нисък 
рисков потенциал, в срок до 01.06.2016 г. да се подаде уведомление до министъра 
на  околната среда и водите. Копие от уведомлението да се представи в РИОСВ-
Смолян до 01.06.2016 г. 
                                                         

        Отговорник: инж. Йордан Ламбрев – управител 
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VII. Дейности за последващ контрол: 
    
 Даденото предписание е изпълнено, като в РИОСВ-Смолян е входирано  
Уведомление от оператора в срок. 
 
Извършили проверката: 
 

1. Костадин Милкотев – гл. експерт- 

2. Евгени Невенов –главен  експерт- 

3. Снежана Сантева – главен експерт - 

4. Венета Василева – главен експерт. 

5. Тодор Каров-главен експерт- 

 

От страна на „Амер Спортс България” ЕООД гр.Чепеларе по време на 
проверката присъства Христо Тодоров Гигов– специалист ”ЗБУТ” 

. 
 


