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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, стопанисвано от „Гама кабел“ АД, 

гр.Смолян 

 

        На 16.03.2021 г. (Констативен протокол №ВВ-002/16.03.2021 г.), на основание Заповед № 

РД–08–11/14.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши комплексна проверка 

на „Гама кабел“  АД 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 

1. Компонент „Въздух”; 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци“; 

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

 

ІІ.Цели на проверката 

Планов текущ контрол по спазване изискванията на: 

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

прилагането му; 

2.Закона за управление на отпадъците 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) 

 

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

Обект на проверката са: 

1.Хладилни и климатични инсталации, и употреба в производството на органични 

разтворители, формиращи емисии на ЛОС; 

2. Складове за съхранение на производствени и опасни отпадъци. Водене на отчетност по 

Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с 

отпадъци. 

3. Складове за сьхранение на химикали. Информация по веригата на доставки. 

 

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

законодателство: 

На площадката на „Гамакабел” АД гр.Смолян се произвеждат неизолирани и 

изолирани медни проводници и кабели за работни напрежения от 0,6 до 3 kV. Фирмата е 

сертифицирана по ISO 14001:2010. 
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 1. Компонент „Въздух” 

В обекта има монтирана инсталация за нанасяне на покрития върху намотъчни 

проводници, попадаща в обхвата на  Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на 

летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух  в 

резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.   

В производството се използват мастила и разредители. В РИОСВ-Смолян е представена  

в срок  „Справка -  декларация“ за консумация и количество вложени органични разтворители 

в инсталацията през 2020 г., от която е видно, че количествата използвани разтворители са под 

ПСКР. 

Дружеството има монтирана 1 бр. хладилна инсталация, заредена с фреон R449А с 

количество 2 кг. /2,79 т. СО2/, която не попада в обхвата на Регламент 517/2014 г. 

 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци“ 

        От производствената дейност на дружеството се генерират отпадъци, за които е 

извършена клакификация, съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г. за класификация на 

отпадъците, както следва: 

       - отпадъчни бои и лакове, съдържащи други органични разтворители с код 08 01 11*; 

       -  нехлорирани хидравлични масла на минерална основа с код 13 01 10*; 

       -  хартиени и картонени опаковки с код 15 01 01;  

       -  пластмасови опаковки с код 15 01 02; 

       -  акумулаторни батерии с код 16 06 01*; 

       -  абсорбенти, кърпи за изтриване с код 15 02 02*;  

       -  опаковки, замърсени с опасни вещества с код 15 01 10*; 

       -  стърготини, стружки и изрезки от черни метали с код 12 01 01; 

       -  луминесцентни лампи и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21*; 

       -  машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи с код 12 01 09*; 

       -  утайки, съдържащи масла с код 12 01 18*; 

       -  цветни метали с код 19 12 03; 

       -  пластмаса и каучук с код 19 12 04; 

       -  шлака от пещи с код 10 10 03; 

       -  отработен графит и графитни муфи с код 16 11 06; 

       -  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с код 20 01 35*; 

       -  трици, талаш, изрезки, дървен материал с код 03 01 05; 

       -  излезли от употреба гуми с код 16 01 03; 

      -  строителни отпадъци с код 17 01 07. 

        Отпадъците се събират разделно на мястото на образуване и се съхраняват на обособени 

площадки и подходящи съдове в работните цехове. Местата за съхранение на отпадъците са 

обозначени с табели, съдържащи информация за кода и наименованията им. 

         Генерираните отпадъци се предават за третиране на лица, притежаващи документи по чл. 

35 от ЗУО на базата на сключени договори, които са актуални към момента на проверката. 

При предаването им се попълват идентификационни документи за опасните отпадъци и 

приемно-предавателни протоколи за неопасните отпадъци.    

        Води се отчетност за всички отпадъци, съгласно нормативната уредба. Представени бяха 

годишните отчети за 2020 г., попълнени на хартиен носител, които ще бъдат внесени в ИАОС-

София в законоустановения срок. 

         Дружеството има издаден от РИОСВ-Смолян Регистрационен документ №11-РД-364-

00/17.12.2020г. за събиране и транспортиране на отпадъци, като през 2021 г. е извършено  

транспортиране на собствени отпадъци. 

         Лицата са запознати с работата на НИСО и имат извършена регистрация в системата. 
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 3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
1.Контрол по Регламент (ЕО)  №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. По време на проверката 

бяха представени инвентаризационен списък на използваните химикали и списък на 

доставчиците, актуални към момента на проверката. В производството се използват PVC – 

гранулати, катодна мед, мастила, разредители, почистващи средства, различни видове масла. 

Представени бяха ИЛБ на български език, в съответствие с формата на Регламент (ЕО)  

№830/2015 за изменение на Регламент REACH. 

Не е констатирана употребата на вещества, включени в Приложение XIV и 

Приложение XVII на Регламент REACН. 

2.Контрол по Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители – 

Дружеството не употребява вещества от Приложение I и III и II  на Регламента. Представени 

бяха декларации от доставчиците на суровини, че същите не съдържат УОЗ. 

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

смеси. 

Използваните  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.  

Представена бе заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на опасните 

химични вещества и смеси, съгласно изискванията на Наредбата. Дружеството представи 

актуална оценка за безопасност на съхранението на използваните опасни химични вещества и 

смеси, съгласно чл. 9 от Наредбата. 

Представени са инструкции за работа с опасни химични вещества.  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

         От извършената проверка на „Гама кабел“ АД е установено, че дейността на обекта 

съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, 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 

По време на проверката не бяха констатирани несъответствия и не бяха дадени 

предписания. 

 

VII. Дейности по последващ контрол 

Няма 

 


