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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАД 
 

от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

Завод за производство на кабели и проводници, стопанисвано от „Гама кабел“ 

АД, гр.Смолян 
 
        На 11.05.2017 г. (Констативен протокол №ВВ-018/11.05.2017 г.), на основание 
Заповед № РД – 08 – 28/27.03.2017 год. на Директора на РИОСВ – Смолян се 

извърши  комплексна проверка на „Гама кабел“  АД 
 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 
1. Компонент „Въздух” 
2.Фактор на въздействие „Шум“ 
2.Фактор на въздействие  „Опасни химични вещества и смеси” 

 

ІІ.Цели на проверката 
Целта    на проверката е да се даде оценка за  съответствие на дейността  на 

обекта с изискванията на: 
1.Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/; 
2.Закон за  за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/; 
3.Закон 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.  
 

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

проверени: 
  Обект на проверката са: 

1.Отопление, вентилационни уредби, хладилни и климатични инсталации и 
употреба в производството на органични разтворители, формиращи емисии на ЛОС; 

2.Складове за сьхранение на химикали. Информация по веригата на доставки. 

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

екологичното законодателство: 
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. 
Фирмата е сертифицирана по ISO 14001:2010. 
 

1. Компонент „Въздух” 
Съгласно представения годишен отчет за използвани ФПГ и ОРВ през 2016 г. 

на обекта има монтирана  1 брой плюсова камера в столовата на дружеството. 
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Проверки за херметичност през 2016 г. са извършени на 17.03.2016 г. и 18.04.2016 г. 
от лицензирана фирма. 
 През настоящата година горе цитираната камера е подменена с нова 
заредена с фреон R 404А с количество 2,6 кг. За хладилната камера се води „Досие 
на системата“ за отразяване на проверките за херметичност, добавяне на хладилен 
агент и извършени ремонтни дейности. 
 В дружеството има регистрирана инсталация за дълбок печат попадаща в 
обхвата на Наредба № 7 / 2003 г. за ЛОС. Използваните мастила и разтворители с 
търговска марка “Videojet”, “Domino” и “Hercula”.  В РИОСВ-Смолян е представена 
годишна „Справка-декларация“ за използвани количества ОР през 2016 г., от 
представената справка е видно, че количествата използвани разтворители са под 
ПСКР. 
 Отоплението на административната сграда се извършва на твърдо 
гориво(дърва) с котел с мощност 208 kW и на газ(пропан-бутан) и електричество в 
производствените помещения. 
 

2. Фактор на въздействие „Шум“ 
 По време на проверката е извършено измерване на обща звукова мощност в 
9 точки и фоново ниво на шума в 1 точка, съгласно утвърдения „Годишен график за 
измерване на промишлен шум за 2017 г.“ от Министъра на ОСВ гр. София. 
 

3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
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 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 – Използаните  химикали – мастила, емулсии и разредители се 
съхраняват в специално обособен склад с непропускливи под и стени, без връзка с 
канализацията, в оригиналните опаковки на производителя. Спазват се 
изискванията за съвместно съхранение.  
 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 
         От  извършената проверка на „Гама кабел“ АД  се установи, че дейността на 
обекта съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух 
/ЗЧАВ/, 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.  

 

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 
По време на проверката не бяха констатирани несъответствия и не бяха 

дадени предписания. 
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VII. Дейности по последващ контрол 
Няма 

 
 

Извършили проверката: 
По компонент „въздух” – инж. Атанас Василев, главен експерт 
 
По фактор „ОХВ” и координатор на проверката  – инж. Венета Василева, главен 
експерт  

 
 
 

Съгласувал: 
инж. Павлина Димчевска – директор дирекция „КПД” 


