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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 изкупуване и преработка на билки и производство на етерични масла“, с. Змейца, общ. 

Доспат с оператор „Екопрограма“ООД 

 

 

На 18.09.2020 г. (Констативен протокол №ВВ-015/18.09.2020 г.), на основание Заповед 

№ РД – 08 – 68/29.06.2020 г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши комплексна 

проверка на „Екопрограма“ ООД 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 

1. Компонент „Биоразнообразие” 

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

 

ІІ.Цели на проверката 

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

на Закона за лечебните растения /ЗЛР/, Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им. 

 

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

Обект на проверката са: 

1. Билкозаготвителен пункт; 

2. Регистрация по Регламент REACH, нформация за произведени и реализирани количества. 

Складове за сьхранение на етерични масла. 

 

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

законодателство: 

На адреса на обекта са регистрирани два пункта за изкупуване на билки – един за 

първична преработка /сушене/ и един за производство на масло от бял бор и масло от синя 

хвойна. 

Обособени са помещения за приемане и обработка /сушене, сортиране и складиране/ на 

билките. На площадката са разположени две инсталации за извличане на масла чрез водна 

дестилация. 

 

1. Биоразнообразие 

 Билкозаготвителния пункт извършва дейност по изкупуване и събиране на билки от 

лечебни растения за нуждите на производството. В пункта са налични отделни помещения за 
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приемане, сушене и обработка на билките. През 2020 г. е събиран вида Бял бор /Pinus sylvestris/. 

Представени са разрешителни от община Доспат за прочистване на общински пасища и ливади 

от самозалесена дървесна растителност.  Води се книга за изкупените, реализираните и 

наличните количества билки, която е заверена в РИОСВ – Смолян. Вписаните изкупени 

количества съответстват на разрешените.  

 

2.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

2.1.Контрол по Регламент (ЕО)  №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Статут спрямо Регламента – производител. Дружеството произвежда етерични масла -  

масло от бял бор и масло от синя хвойна. Не е извършена регистрация по Регламента, тъй като 

не е достигнат прага за регистрация 1 тон/годишно. Ежегодно в РИОСВ-Смолян се представят 

справки за произведените и реализирани количества масла. По време на проверката бяха 

представени документи за продажба  за 2019 г. и за 2020 г. 

Представени бяха ИЛБ в съответствие с Регламент (EО) №830/2015. 

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

смеси – За съхранението на маслата е обособен склад с непропускливи под и стени, без връзка с 

канализацията. Към момента на проверката на площадката не се съхраняват етерични масла. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на „Екопрограма“ ООД се установи, че дейността на обекта 

съответства на изискванията на Закона за лечебните растения /ЗЛР/, Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Регламент 1907/2006 относно 

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

подзаконовите нормативни актове по прилагането им. 

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 

Не бяха дадени предписания. 

 

VII. Дейности по последващ контрол 

Няма 

 

 

 

 

 


