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инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 27.06.2017год. на „Визьор” 

ООД– с.Буково, Община-Мадан, „Цех за производство на пелети” 

 

 На основание Заповед № РД – 08 – 28/27.03.2017год. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Визьор” ООД – с.Буково, Община-Мадан, 

„Цех за производство на пелети” 

 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху нея 

1. Компонент „Въздух”; 

            2. Фактор на въздействие „Шум”. 

            3. Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 

 ІІ.Цели на проверката 

           Целта на проверката е да се даде оценка за съответствието на дейността на обекта с 

изискванията на: 

1. Закона за чистота на атмосферния въздух /ЗЧАВ/; 

2. Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/; 

3.  Закона за управление на отпадъците /ЗУО/; 

           и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. 

 

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

проверени: 

           Обект на проверката са: 

           1. Работа на котелната и аспирационните инсталации, както и местата на изпускане на 

емисии във въздуха. 

           2.  Измерване на промишлен шум в околната среда. 

           3.  Площадки за съхранение на отпадъците, водене на отчетност.  

 

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

екологичното законодателство: 

На площадката в с. Буково се извършва производство на пелети от чиста дървесина. 

Производството е изцяло автоматизирано, монтирана е инсталация, състояща се от лентов 

транспортьор, дробилка за чипс, мелници, сушилня, въздуховоди, пелет-преса. Готовата 

продукция се пакетира в полиетиленови чували по 15 кг. 
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 1.Компонент „Въздух” 

 На обекта за сушене на дървен чипс има монтиран котел с мощност 1 МW. За 

горивния процес на котелната инсталация се използват дървени изрезки. При горивния 

процес се изпускат отпадъчни газове в атмосферния въздух през едно изпускателно 

устройство. В момента на проверката котелната инсталация работи, като при работата няма 

видими следи от замърсяване на въздуха. 

 За производствения процес има монтирани две аспирационни инсталации с две 

изпускателни устройства за остатъчния въздух от въздушния транспорт на сушилнята и 

бункера за изсушен дървен чипс. 

   

 

           2. Фактор на въздействие „Шум” 

               По време на проверката се извърши измерване на промишлен шум по гранищите на 

обекта в 11 пробоотборни точки. Измерването е извършено по утвърден годишен график от 

МОСВ-гр. София. В момента на проверката производствения процес е натоварен на 100%, 

като при измерването работят транспортната лента - 1брой, дробилки - 2броя, суха мелница - 

1брой, въздушен транспорт - 2броя и челен товарач - 1брой. 

 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” - производствени и опасни отпадъци 

Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. 

На площадката в с. Буково се произвеждат пелети от чиста дървесина. За тяхното 

производство не се използват отпадъци от трици и изрезки. От избелването на дървесината 

се генерират дървесни кори, които се съхраняват на външната площадка и след изсушаването 

им се използват като гориво в котелната инсталация към сушилнята. За поддържане 

дейността на парогенератора към сушилнята се използват и дървесни изрезки, които се 

предоставят от фирма, притежаваща регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за 

транспортиране на отпадъци. 

В инсталацията за производство на пелети са разположени две хидравлични станции, 

работещи с хидравлични масла, които не се сменят, а само се доливат, като обслужването на 

машините се извършва от специализирани фирми. На площадката не се съхраняват 

отработени хидравлични и други видове отработени масла, тъй като на площадката не се 

извършва ремонт на автомобилната техника на дружеството.  

Площадката е заградена, подредена и чиста.  

 

V.Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на „Визьор” ООД – с. Буково, община Мадан се установи, 

че обекта работи ритмично и в устойчив режим. Предприетите действия и мерки за опазване 

на компонентите на околната среда са в съответствие с изискванията на  Закона за чистотата 

на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците и съответните подзаконови 

нормативни уредби. 

 По отношение на промишления шум, изводите ще бъдат направени след представяне 

на анализ от измерения шум от Регионална лаборатория-Смолян. 
 

 VІ.Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 

По време на проверката не бяха констатирани несъответствия и не бяха дадени 

предписания. 

 

 

VІІ.Дейности за последващ контрол 

Няма 

 


