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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 производство на пелети и европалети”- с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград, 

стопанисван от „Български енергийни решения” АД – гр. София 

 

 

На 14.07.2021 г. (Констативен протокол № БХ-029/14.07.2021 г.), на основание Заповед № 

РД – 08 – 55/01.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши комплексна проверка на 

„Български енергийни решения“ АД, гр.София 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 

1. Фактор на въздействие „Шум”; 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

 

ІІ.Цели на проверката 

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

изискванията на: 

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

актове по прилагането му; 

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

прилагането му; 

  

ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:  
 Обект на проверката са излъчван шум в околната среда от производствените мощности на 

обекта, помещение за съхранение на генерираните отпадъци, отчетност и наличие на договори за 

предаване на отпадъците.  

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

законодателство:  
 Предмет на дейност на дружеството е дървопреработване, производство на пелети и 

европалети от иглолистна дървесина.  

   

1. Фактор на въздействие „Шум” 

Извършено е измерване на шумовото натоварване върху ОС от Цех за производство на 

пелети и европалети в 8 бр. измервателни точки, като от тях 1 бр. фонова, 7 бр. по границата на 

производствената площадкана обекта. Не е извършено измерване в мястото на въздействие, 

поради липсваща жилищна сграда на около 400 м. Основни източници на шум в границата на 
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промишления обект са: гатер машина, пендула, пистолет за коване на пирони, дробилка, чукови 

мелници, транспортни ленти, вентилатори, пелетпреса и обслужващ транспорт.  

Измерванията са извършени при натоварване на мощностите на 85%. Няма регистрирани 

превишения на допустимите нива на шум. 

 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 На площадката в с. Сатовча, дружеството извършва следните производствени дейности – 

дървопреработване, производство на дървесни пелети и производство на евро-палети. От 

дървопреработващата дейност се генерират трици и изрезки, за които е извършена класификация 

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

       За производство на дървесни пелети се използва, както чиста дървесина, така и трици, 

генерирани от дървопреработващата дейност. Изрезките се използват като гориво в котелната 

инсталация към сушилнята. През 2021г. не са получавани трици и изрезки от други юридически 

лица. 

        Дружеството има извършена регистрация в НИСО – Национална информационна система за 

отпадъци. След проверка в системата е установено, че дружеството води отчетност на 

отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, а именно- попълнени са данните за 

периода януари-юни 2021г. 

         Представен е документ, удостоверяващ изпращането в срок на годишен отчет за дейности с 

отпадъци за 2020г. на хартиен носител. 

          

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 От извършената проверка на „Български енергийни решения“ АД,  гр.София е установено, 

че дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за защита от шума в околната 

среда /ЗЗШОС/ и Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането им; 

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 

 Не бяха дадени предписания. 

       

VII. Дейности по последващ контрол 

Не се предвиждат. 

 

  

  


