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ДОКЛАД 
 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  

ЕТ „Тоники – Марияна Беловодска”  – гр. Чепеларе 

  
На 23.06.2020г. (Констативен Протокол №БР-35) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-08-55/08.05.2020г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян на обект: ЕТ „Тоники – Марияна Беловодска“, гр. Чепеларе, находящ 

се в промишлената зона на града. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 

1. Компонент „Въздух”. 

2. Фактор „Управление на отпадъците”. 

 

 IІ.Цели на проверката 

 

 Текущ контрол за: 

 1. Изпълнение изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и 

подзаконовите нормативни актове; 

 2.  Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове. 

  

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

проверени: 

Предмет на дейност на дружеството е дървопреработване. На площадката са 

позиционирани дървопреработващи машини – 5 броя гатер-машини, 1 брой многолистен 

циркуляр,  1 брой банцинг, 3 броя сушилни инсталации и 2 броя котли с мощност 460 KW. 

Обект на проверката са горивни и сушилни инсталации, съхранение на генерираните 

производствени отпадъци, наличие на договори за предаването им, отчетност.  

 

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

екологичното законодателство:  
   

 1. Компонент „Въздух” 
  

            За сушене на преработения дървен материал, има монтирани три броя сушилни 

инсталации, захранени с топлинна енергия от два броя водогрейни котли. Мощността на 

котлите е по 460 KW всеки, с изпускателно устройство(комин) за всеки котел, завършващи с 
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пречиствателно съоръжение (воден скрубер). Използваното гориво за котлите е дърва и 

дървени изрезки образувани от производствения процес. 

 В момента на проверката работи единият котел и пречиствателното съоръжение, като 

на изход комин няма видими следи от замърсявания на атмосферния въздух. Горивната 

камера на работещия котел е заредена с дърва и изрезки, както и няма видими следи от 

изгаряне на отпадъци. 
 

 2.  Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 

             

               На площадката се извършва дървопреработване. От дейността на предприятието се 

генерират производствени отпадъци – трици и изрезки, за които е извършена класификация с 

код 03 01 05 по Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. За събирането на 

триците е монтирана аспирационна система, отвеждаща отпадъка в 20 куб. м. бункер. 

               Генерираните производствени отпадъци се предават за последващо третиране 

/оползотворяване/ на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на 

отпадъците, на базата на договори представени по време на проверката.  

               Дружеството извършва транспортиране на собствените генерирани производствени 

отпадъци, за която дейност притежава издаден от РИОСВ-Смолян Регистрационен документ 

№11-РД-303-00/07.03.2016г. Не извършва дейности по събиране на трици и изрезки от други 

юридически лица.  

              Води се отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публичните регистри. Дружеството е представило годишен отчет за 

дейности с отпадъци за 2019г. до ИАОС-София. 

              Не се констатираха замърсявания с производствени и други видове отпадъци по 

коритото на река Чепеларска,  която е в близост до гатера. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство:  
От извършената проверка на ЕТ „Тоники – Марияна Беловодска“ се установи, че 

дейността на обекта съответствува на изискванията на Закона за чистота на атмосферния 

въздух и Закона за управление на отпадъците. 

 

           VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 Не бяха дадени предписания. 

 

 VII. Дейности за последващ контрол. 

Няма. 

  

 

От страна на дружеството на проверката присъства г-жа Марияна Беловодска – 

управител на фирмата. 

 


