
 

РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

 

 
 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-

smolyan@mbox.contact.bg,  http://smolyan.riosv.com;  Директор: 0301/60-113, 

Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119 
 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАД 
 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  

„Секвоя” ЕООД – гр. Чепеларе 

  
На 29.10.2020г. (Констативен Протокол №БР-64) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-08-85/23.09.2020г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян на обект: „Секвоя” ЕООД-гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” №1 

 

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

1. Компонент „Въздух”. 

2. Фактор „Управление на отпадъците”. 

3. Фактор „Опасни химични вещества“ 

 

 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; 

3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси, Регламент /ЕО/ 1907/2006г., относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали-REACH и подзаконовите нормативни актове. 

  

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

проверени: 

Предмет на дейност на дружеството е дървопреработване,  производство на мебели и 

производство на дървесни пелети. През 2020г. дружеството не е извършвало производство на 

мебели. Дейностите се извършват в три производствени цеха на една площадка. 

Обект на проверката са горивни инсталации, начин на съхранение на генерираните 

отпадъци,  отчетност, склад за съхранение на химикали, информация по веригата на доставки 

и др. 

 

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

екологичното законодателство:  
   

 1. Компонент „Въздух” 
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 На обекта се извършват дейности по дървопреработване и производство на дървени 

пелети. 

 За сушене на преработения дървен материал има монтирани 3 броя сушилни камери, 

захранени с един водогреен котел с мощност 460 KW, работещ на твърдо гориво(дърва и 

дървени изрезки). При работа на водогрейния котел, емисиите на вредни вещества се 

изпускат в атмосферния въздух от неподвижния източник през 1 брой изпускателно 

устройство (комин), на което има изградена пробоотборна точка, съгласно законовите 

изисквания.  

 За производство на пелети има монтирана пелетна инсталация, състояща се от котел 

за горещ въздух, барабанна сушилня, чукова мелница, пелет преса, въздушни транспортни 

шнекове, циклони и др. Използвания материал за производство на пелети е от трици, талаш и 

чипс от дървени изрезки, образуван от дървопреработващата дейност. Производителността 

на пелетната инсталация е 0,5 t на час. 
 

 

 

 2.  Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 

                 

            От дейността дървопреработване 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. Установи се, че през 2020г. една част от образуваните трици и 

изрезки са използвани от дружеството за производство на пелети, а останалите дървесни 

отпадъци са предавани на физически лица. За производство на пелети не са използвани 

дървесни отпадъци от други юридически лица. Монтираната пелетна инсталация е в процес 

на изпробване. 

               Не беше представена отчетната книга за образувани отпадъци, както и копие от 

изпратен в ИАОС-София годишен отчет за образувани отпадъци за 2019г. Като причина се 

посочва тяхното съхранение извън производствената площадка и невъзможността да бъдат 

представени по време на проверката.             

             Не се установиха образувани и съхранени отпадъци от опаковки от лепила, тъй като 

мебелното производство е временно преустановено. Не се констатираха замърсявания с 

производствени и други видове отпадъци извън площадката. Коритото на река Чепеларска е 

чисто. 

 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

Към момента на проверката е преустановено мебелното производство и на 

площадката не се съхраняват опасни химични вещества и смеси. 

 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство:  
От извършената проверка на „Секвоя” ЕООД - гр. Чепеларе се установи, че дейността 

на обекта съответствува на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и 

Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, и  съответната 

подзаконова нормативна уредба. Относно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците са дадени предписания за отстраняване на установените нередности. 

 

 

           VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 



 
 

 
 

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

околната среда /Дв. бр. 91 от 2002г./ и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците 

/Дв. бр. 53 от 13.07. 2012г./, давам следните предписания: 

 

              1.Да се представи в РИОСВ-Смолян отчетната книга за образувани производствени 

отпадъци, за проверка. 

              Срок: 05.11.2020г.                                                         Отг. Димитър Кефилев-управител 

              2. Да се представи в РИОСВ-Смолян копие от изпратен годишен отчет за образувани 

отпадъци за 2019г. до ИАОС-гр. София, както и документ удостоверяващ изпращането му. 

              Срок: 05.11.2020г.                                                         Отг. Димитър Кефилев-управител 

             3. В случай, че за производство на пелети ще бъдат използвани производствени 

отпадъци, да се започне в РИОСВ-Смолян процедура за издаване на Регистрационен 

документ за третиране на отпадъци по реда на ЗУО. 

              Срок: 10.11.2020г.                                                         Отг. Димитър Кефилев-управител 

 

 

 VII. Дейности за последващ контрол. 

 Дадените предписания са изпълнени. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


