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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
 

ДОКЛАД 
 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Бари-Транс” ЕООД – град Смолян 

  
На 18.10.2016г. (Констативен Протокол №БР-072) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-07-133/20.09.2016г. на 

Директора на РИОСВ-Смолян на обект: „Бари-Транс” ЕООД- град Смолян, ул. 

„Тракия” №18, дървопреработващо предприятие и автобаза към дружеството. 
 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 
1. Компонент „Опазване чистотата на атмосферния  въздух” 
2. Фактор „Управление на отпадъците” 
3. Фактор „Шум” 
 

 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 шума в околната среда 
и поднормативната уредба към него. 
  

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

проверени: 
Обект на проверката са котелни инсталации, вентилационни аспирации, 

площадките за съхранение и начина на съхранение на генерираните 
производствени и опасни отпадъци, наличие на договори за предаване на 
отпадъците, отчетност, измерване на шумово натоварване върху околната среда от 
производствените мощности на предприятието. 
 

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

екологичното законодателство:  
              
            Дружеството притежава 2 площадки в гр. Смолян, на които извършва 
дейности с дървесни отпадъци, както следва:  
           Площадка №1, находяща се в гр. Смолян, ул. „Тракия” №18, където се 
извършва дървопреработване чрез 4 броя гатер-машини, 1 брой окрайчваща 
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машина и 1 брой машина тип „Пендула”. На обекта не се извършва сушене на 
дървен материал. Работи се на едносменен работен режим.  
           На площадката се извършва и ремонт на автомобилната техника на 
дружеството, като за целта е обособена работилница в закрито помещение в 
административната сграда. 
 Площадка №2, находящя се в гр. Смолян, местност „Табаково”, на която се 
извършват дейности по третиране /код R13/ на дървесни отпадъци /трици/-временно 
съхраняване на отпадъците до предаването им за оползотворяване. 
 
 
 

 1. Опазване чистотата на атмосферния  въздух 
   

           На обекта е инсталиран един брой котел с мощност 270 kw  обслужващ 
административната сграда в периода  месец октомври-месец май. 
          През настоящата година е сменен котела с мощност 100 kw на твърдо гориво 
/дървени изрезки/ с котел на пелети с мощност 270 kw. 
          На обекта няма изградена сушилня за дървения материал. Няма инсталирани 
климатични инсталации, няма изградена аспирационна система за улавяне на 
триците. 
 
 

 2.  Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 
           
           Площадка №1- гр. Смолян, ул. „Тракия №18: 
          На площадката се извършва дървопреработване. От дейността се генерират 
производствени отпадъци с код 030105-трици и изрезки. Отпадъците се съхраняват 
на временни площадки в производствената база, като за триците е обособена 
оградена и бетонирана площадка в южната част на обекта. Генерираните отпадъци 
за периода януари-септември 2016г. са предадени за последващо третиране на 
фирмите „Кроношпан България” ЕООД-гр. Бургас и „МС-Пелети” ООД-гр. Пловдив. 
Фирмата „Бари-Транс” ЕООД извършва дейности по събиране и транспортиране на 
трици и изрезки, за които дейности има издаден от РИОСВ-Смолян Регистрационен 
докумант №11-РД-148-02/03.06.2015г. Дружеството събира дървесни отпадъци от 
фирмите: ЕТ „Румен Кокалов”, ЕТ „Фагос-Албена Хаджиева”, „Абрашев еко” ЕООД, 
ГПК „Борика”, ГПК „Ела”, „Елса”ЕООД, СД „Универсал сервиз-сие”, ГПК „Карлък”.  
Получените отпадъци са предадени на фирмите: „Кроношпан България” ЕООД, „МС-
Пелети” ООД, „Кастамону България” ООД и „Демах” ООД. Представени са договори 
с фирмите от които се получават отпадъците, но не и на фирмите, на които се 
предават отпадъците с изключение на договор с „Кроношпан България” ЕООД. 
          От дейността на автобазата на дружеството се генерират следните отпадъци: 
1.Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 
с код 130205*. Съхраняват се в метални варели. През 2015г. са предадени на фирма 
„Ник Стил” ООД чрез договор и Идентификационен документ. 
 2. Маслени филтри с код 160107*. Съхраняват се в метален варел на закрито 
място. През 2016г. е извършено предаване на маслени филтри на фирма „Бергови 
Рисайклинг” ЕООД чрез Идентификационен документ и договор. 
3. Оловни акумулаторни батерии с код 160601*. Съхраняват се заедно с 
електролита, съгласно нормативните изисквания. Не е представен договор за 
последващото им третиране. 

Отпадъците се съхраняват разделно, поставени са кодове и наименования, 
отговарящи на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. 

 
Площадка №2 - гр. Смолян, местност „Табаково”: 

           На площадката се извършват дейности по третиране на отпадъци трици /код 
R13/ - временно съхраняване до предаването им за оползотворяване. За тази 
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дейност фирмата има издаден от РИОСВ-Смолян Регистрационен документ №11-
РД-315-00/08.09.2016г. Не беше представена отчетна книга за дейности с отпадъци 
на новата площадка. 
 
 

           3. Фактор на въздействие „Шум” 

           
           При проверката се извърши измерване на шумово натоварване върху 
околната среда от производствените мощности на предприятието с ПП №АВ-
088/18.10.2016г. на РИОСВ-Смолян. 

 
           

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на 

екологичното законодателство:  
 
От извършената проверка на „Бари-Транс” ЕООД – град Смолян се установи, 

че обекта съответствува на изискванията на Закона за чистота на атмосферния 
въздух и Закона за защита от шума в околната среда.  

За констатираните пропуски в Закона за управление на отпадъците са дадени 
2 предписания със срок за тяхното изпълнение. 
 

 VI.  Дадени предписания:  

 

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

на околната среда и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците: 

 
          1.Да се представят в РИОСВ-Смолян копия от договорите с лица, 
притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадък с код 160601* /оловни 
акумулаторни батерии/, както и копия от договори с лицата, на които се предават 
триците и изрезките за последващо третиране.  

Срок: 31.10.2016г. Отг. Исмаил Боризанов-управител 

 
2. Да се представи в РИОСВ-Смолян отчетната книга за дейности с отпадъци 

/код R13/ за новата площадка в местност „Табаково”. 
Срок: 21.10.2016г. Отг. Исмаил Боризанов-управител 

                   

            VII. Дейности за последващ контрол: 
        
         До изготвяне на Доклада от комплексната проверка беше изпълнено 
Предписание №2 в срок. Предстои изпълнение на предписание №1.  
 

VIII. Изпълнение на дадените предписания: 

 
         И двете предписания са изпълнени в срок, представени са в РИОСВ-Смолян 
договори с лица за предаване на отпадъците, представена е и отчетната книга за 
дейности с отпадъци за новата площадка в местност „Табаково”. 

 
 

От страна на дружеството на проверката  присъстваха: г-н Исмаил Боризанов-
управител на фирмата и г-н Владимир Исаев-технически сътрудник. 

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

2. инж.Атанас Василев – гл. експерт 

3. Любомир Русков – ст. експерт при РЛ-Смолян 

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


