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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“, стопанисван от „Гама кабел“ АД, 

гр.Смолян 

 

        На 26.09.2019 г. (Констативен протокол №ВВ-014/26.09.2019 г.), на основание Заповед № 

РД–08–28/11.06.2019 год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „Завод за производство на кабели и проводници“ с оператор „Гама кабел“ 

АД, гр.Смолян 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 

1.Фактор на въздействие  „Опасни химични вещества и смеси” 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци“ 

 

ІІ.Цели на проверката 

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

изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси 

/ЗЗВВХВС/, 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: 

  Предмет на проверката са: 

1.Складове за съхранение на химикали. Информация по веригата на доставки; 

2.Места за съхранение на отпадъци, водене на отчетност и предаване за последващо 

третиране. 

 

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

законодателство: 

„Гама кабел“ АД  произвежда неизолирани и изолирани медни проводници и кабели за 

работни напрежения от 0,6 до 1 kV. Фирмата е сертифицирана по ISO 14001:2015. 

1.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

1.1 Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006  относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Статут на фирмата – потребител по веригата, производител на изделия. Представени 

бяха инвентаризационен списък на използуваните химикали, както и списък с доставчиците, 

актуални към момента на проверката.  

В производството се използват смазочно-охлаждащи емулсии, мастила, разредители, 

почистващи средства, хидравлично, моторно и компресорно масло, PVC – гранулати. 

Представени бяха ИЛБ на български език и в съответствие с Регламент 830/2015.  
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Дружеството има утвърдена процедура за контрол на вещества, включени в 

Приложение XIV на Регламента – Списък с вещества, предмет на разрешаване. По време на 

проверката е извършен контрол за наличие в ползваните химикали и смеси на следните 

вещества предмет на разрешаване: Бис (2- етилхексил)фталат (PEHP), Диизобутилфталат 

(DIBP), дибутилфталат (DBP), бензилбутилфталат (BBP). Доставчиците на  полимерите 

декларират, че не използват вещества, включени в приложението.  

1.2. 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.  

2. Фактор на въздействие „Отпадъци“ 

От производствената дейността на площадката се генерират 20 вида отпадъци – 9 бр. 

опасни отпадъци, 10 бр. производствени отпадъци и 1 бр. строителен отпадък, класифицирани 

по реда на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците.  

Всички отпадъци се съхраняват  на определени за целта места, обозначени с табели, с 

код и наименованието на отпадъка, съгласно нормативните изисквания. 

Със заповеди на изп. директор на дружеството са определени отговорни лица за 

дейностите, свързани с правилното управление на отпадъците. 

По време на проверката се представиха 10 бр. договори за предаване на отпадъци, 

сключени между дружеството и лицата, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО. За 

депонираните отпадъци на Регионално депо – гр.Смолян се представиха и становища за 

основно охарактеризиране. Опасните отпадъци се предават  чрез идентификационни 

документи. 

Образуваните и предадени количества отпадъци  са отразени в отчетните книги, 

съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците. 

Изпратени са годишни отчети за образувани производствени и/или опасни отпадъци в 

ИАОС – София, за 2018год. в нормативно определения срок. 
 

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 защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Закона за управление на отпадъци /ЗУО/ 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. 

 

VII. Дейности по последващ контрол 

Няма 

 

 


