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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: Цех за 

производство на дървени изделия гр. Мадан, община Мадан, област Смолян. 

 

        На 24.11.2017 г.  с Констативен протокол № АВ-101/24.11.2017 г., на основание Заповед 

№ РД–08–144/14.09.2017  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „ЕНТА“ ООД, гр. Мадан. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Въздух“; 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”; 

 

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 въздуха и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им.  

2. Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им.  

3. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането им. 

 

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

 

 Предмет на дейност на дружеството е производство и импрегниране на изделия от 

дърво - градински мебели /маси, пейки, огради, саксии/. На площадката са разположени 

банцинг, шпонт-машина, фреза, пендула, 2 бр. сушилни с котел 130 КW, автоклав за 

импрегниране на дървесина. Обект на проверката са горивни инсталации, инсталация за 

импрегниране на дървесина, образувани на площадката отпадъци, водене на отчетност и 

начини за съхранение, склад за съхранение на химикали, информация по веригата на 

доставки и др. 

 

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

законодателство: 
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От извършената проверка се установи: 

 

1. Компонент „Въздух”: 

  

 На обекта са инсталирани 2 броя сушилни, които работят на непрекъснат режим. 

Котелът, който се използва за процеса на сушене е с топлинна мощност 130 КW и не попада 

под разпоредбите на Наредба №1/2005г. за норми на допустими емисии на вредни вещества.

 За обекта са изпълнени изискванията на чл.4, ал. 3 от Наредба №1/2005 г., съгласно 

който височината на изпускащото устройство /комин/ на източника трябва да превишава с не 

по-малко от 5м. високата обитавана сграда, разположена в радиус от 50м. 

 В котела се изгарят изрезки от дървесина. Не се констатираха материали, обработени 

с импрегнанти, да се изгарят в котела или да са складирани с цел изгаряне.  

 На обекта има монтирана инсталация за импрегниране на дървени изделия. 

Представена е информация в срок до 31.03.2017 г. в РИОСВ-Смолян за вложени количества 

импрегнат за предходната година. До момента на проверката са вложени 2,9 т. таналит.  

  

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

 

  На площадката в гр. Мадан, дружеството извършва преработка на дървен материал и 

производство на изделия от дърво. Не се извършва разбичване на дървесина на площадката, 

като суровината за производството се закупува от доставчици. От дейносттта на 

предприятието се генерират следните отпадъци: 

 - код 03 01 05 – трици, талаш и изрезки. Образуваните от производството трици 

постъпват аспирационно  в бункер (масивна сграда), където се съхраняват. Същите се 

предават на юридическо лице от гр. Смолян на база сключен договор. Изрезките от дъските 

и едрите парчета дървесина  се използват за горене в котела към сушилнята.  

 - код 15 01 10* - опаковки, замърсени с опасни вещества (варели и бидони). На 

площадката се извършва импрегниране на дървен материал, като импрегниращите вещества 

се доставят в бидони и варели. Една част от опаковките се използват за многократна 

употреба – за съхранение на импрегнанта при профилактика на автоклава за импрегниране. 

 Към момента на проверката не са предавани такива отпадъци. 

 Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. Дружеството има предаден 

годишен отчет за 2016г. в ИАОС гр. София. 

 

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“: 

 

 1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/ - Статут спрямо Регламента  – 

потребител по веригата.  Фирмата извършва импрегниране на дървен материал в 

импрегнираща камера с обем 28 м3 - Представен бе инвентаризационен списък на 

използваните химикали, както и списък с доставчиците, актуални към момента на 

проверката. Химикалите се закупуват от български фирми. Дружеството представи  ИЛБ на 

български език и  в съответствие с Регламент /ЕО/ №2015/453. 

 2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 

и смеси - Към момента на проверката на площадката не се съхраняват химикали в 

концентриран вид с изключение на тези в импрегниращата камера.Изготвени са инструкция 

за съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на 

ОХВС. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 

Предприетите действия и мерки за опазване на компонентите и факторите на околната 

среда са в съответствие с изискванията Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за 
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управление на отпадъците, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и 

смеси и съответната подзаконова нормативна уредба.  

       

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:  

 

 

       

VII. Дейности по последващ контрол: 

 

   

Извършили проверката: 

 

1. инж. Атанас Василев, главен експерт –  

2. Евгени Невенов, главен експерт -  

3. инж. Венета Василева, главен експерт –  

 

 

Съгласувал: 

инж. Павлина Димчевска – Директор Дирекция „КПД” 

 


