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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 производсво на градински изделия и пелети от дървесина“, стопанисван от  

„Ента“ ООД, гр. Мадан 

 

На 07.07.2020  г. (Констативен протокол №ВВ-09/07.07.2020 г.), на основание Заповед № 

РД – 08 – 68/28.06.2020 г. 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 и смеси”; 

4.Фактор на въздействие „Шум“ 

 

ІІ.Цели на проверката 

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

изискванията на: 

 1. Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му; 

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

прилагането му; 

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

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Регламент 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

 4. Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/ и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. 

 

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/ и пелети от иглолистна дървесина.  

 На площадката са разположени дървопреработващи машини - многолистен циркуляр, 

банцинг, шпонт - машина, фреза, пендула, 2 бр. сушилни с котел - 130кw, дробилна машина, 

автоклав за импрегниране на дървесина.  

 Обект на проверката са горивни инсталации, помещение за съхранение на генерираните 

отпадъци, наличие на договори за предаване на отпадъците, отчетност, склад за съхранение на 

химикали, информация по веригата на доставки и др. 
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

1. Компонент „Въздух“ 

На обекта има монтирана инсталация за импрегниране на дървени изделия, попадаща в 

обхвата на Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7/21.10.2003 г., за което има издадено 

Удостоверение за регистрация от РИОСВ-Смолян, съгласно чл. 30л от ЗЧАВ. Представен е 

„Годишен отчет за използвани количества органични разтворители през 2019г.“ в РИОСВ-

Смолян за регистрираната инсталация. 

 За сушене на дървен материал в производствения процес са монтирани сушилни, 

захранващи се с водогреен котел с мощност 130kW, които не работят. На площадката е въведена 

в експлоатация „Инсталация за производство на дървени пелети“, произвеждани от целулоза и 

талаш, съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. Съгласно утвърден график  са 

извършени контролни замервания на изход изпускателно устройство (комин), като от 

представените протоколи от изпитване не са констатирани превишения. 

 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

От дейността на обекта се генерират следните видове отпадъци, класифицирани по реда 

на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците: 

- 03 01 05 - трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и 

фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 – образуват се от рендосване на дървесината; 

- 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества – образуват се от използвания импрегнант за готовите изделия. 

 Отпадъците се съхраняват съгласно нормативните изисквания на регламентирани за целта 

места, обозначени с код и наименование. 

 Генерираните дървесни отпадъци се оползотворяват в производството на пелети, като се 

сместват с чипс от целулоза. Оползотворяват се само собствени дървесни отпадъци, генерирани 

на площадката. 

 За оползотворяването на дървесните отпадъци, дружеството не притежава регистрационен 

документ за дейности по третиране на отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО.  

При проверката се представи отчетна книга, съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 

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

реда за водене на публични регистри, която се води редовно. 

Дружеството е представило годишен отчет за 2019 г. до ИАОС-София в нормативно 

определения срок, но само за дървесните отпадъци. 

 

3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

1.Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали (REACH) -  Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител 

по веригата. Фирмата извършва импрегниране на дървен материал в 2 бр. импрегниращи камери. 

Дружеството поддържа инвентаризационен списък на използваните химикали, както и списък с 

доставчиците, актуални към момента на проверката. Химикалите се закупуват от български 

фирми. Представени бяха ИЛБ в съответствие с Регламент 830/2015.  

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

смеси. На площадката не се съхраняват химикали в концентриран вид, с изключение на тези в 

импрегниращите  камери. Изготвени са инструкции за съхранение и употреба, съгласно чл. 4 от 

Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС. В помещението за импрегнация не се 

констатираха разливи и замърсявания с химикали. 

 

4.Фактор „Шум“ 

Извършено е измерване на шумовото натоварване върху ОС от дървопреработващ цех в 

11 бр. измервателни точки, като от тях 1 бр. фонова, 9 бр. по границата на производствената 

площадка и 1 бр. в мястото на въздействие пред жилищен блок, находящ се на ул. „Миньор“ №14 
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на 100 м от обекта. Основни източници на шум в границата на промишления обект са: дробилка 

за целулоза, барабанна дробилка, сушилня, чукова мелница, преса за пелети, аспирация, фреза, 

пендула, такери и 1 бр. трактор. Измерванията са извършени при натоварване на мощностите на 

100%. Няма регистрирани превишения на допустимите нива на шум в околната среда. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 От извършената проверка на „Ента” ООД - гр. Мадан се установи, че дейността на обекта 

съответства на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух, Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси, Закона за защита от шума в околната среда 

и съответната подзаконова нормативна уредба. За установените несъответствия по Закона за 

управление на отпадъците са дадени 2 бр. предписания. 

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 

 На основание чл.148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл.155 от Закона за опазване на околната среда и 

чл. 120 от Закона за управление на отпадъците, са дадени следните задължителни предписания: 

1. На основание чл.119, ал.6 от ЗУО в седемдневен срок от получаване на настоящия 

констативен протокол да се представи в РИОСВ – Смолян копие от изпратен годишен отчет за 

2019 г. до ИАОС – София за отпадък с код 15 01 10*, ведно с разписката за изпращането му. 

2. Да се отпочне процедура за извършване на регистрация и издаване на регистрационен 

документ в РИОСВ – Смолян за оползотворяването на дървесните отпадъци с код 03 01 05 в 

производството на пелети, съгласно изискванията на чл.35, ал.3 от ЗУО. 

                          Срок:14.07.2020 г. 

                          Отговорник за изпълнение на предписанията – Управител на „Ента“ ООД 

 

VII. Дейности по последващ контрол 

Дадените предписания са изпълнени в срок - с вх. № КПД-13-82/14.07.2020 г. е 

представено копие от изпратен годишен отчет за 2019 г. до ИАОС – София за отпадък с код 15 01 

10*, ведно с разписката за изпращането му.  Подадено е заявление за издаване на регистрационен 

документ по реда на ЗУО. 

 

 


