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ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Предприятие за предприятие за производство на щрайхгарни вълнени тъкани и нетъкан текстил
Стопанисван от: “ВЕЛГА” ООД
Дата на извършване на проверката: 17.10.2016 г.
Място на извършване на проверката: гр. Ловеч, бул. „Мизия” № 10
Проверени компоненти и фактори на околната среда:
– Атмосферен въздух;
– Управление на отпадъците.
Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за
контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г.
Цели на проверката:
Планов текущ контрол върху спазването на:
– Закон за чистотата на атмосферния въздух;
– Закон за управление на отпадъците;
и приложимите към обекта наредби към горепосочените закони.
Проверени са:
– Производствен цех;
– Сушилня за сушене на дървен материал;
– Горивни източници на емисии (котли);
– Площадка за съхранение на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството;
– Документи във връзка с експлоатацията и мониторинга на котлите;
– Отчетни документи по управление на отпадъците.
Констатации:
Атмосферен въздух
Контрол по Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии
На производствената площадка на предприятието за производство на тапицирана мебел, в
обособено котелно помещение се намират 2 бр. котли на твърдо гориво – дървесни отпадъци.
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Дружеството е провело емисионен контрол (собствено периодично измерване на емисиите от
котлите чрез възлагане на акредитирана лаборатория), в началото на 2016 г., документирано с протоколи,
издадени от Регионална лаборатория Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда. С
Констативен протокол № ВХ-ИЦ-С-3/21.03.2016 г. на РИОСВ – Плевен, е установено превишение на
нормата за допустими емисии на въглероден оксид, За превишението на дружеството е наложена текуща
санкция по смисъла на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с Наказателно
постановление И-9-110-1 от 30.03.2016 г., издадено от Директора на РИОСВ – Плевен.
Изпълнено е предписание, дадено с Констативен протокол № ВХ-ИЦ-С-3/21.03.2016 г.
Дружеството е представило в РИОСВ – Плевен с вх.№ 2619/25.04.2016 г., разработени мерки за намаляване
на емисиите от котлите, със срок за изпълнение преди началото на отоплителния сезон.
Във връзка с приключването на отоплителния сезон, от „ВЕЛГА” ООД е подадена в РИОСВ –
Плевен мотивирана молба, за спиране на наложената текуща санкция, вх. № 2379/14.04.2016 г. След
проверка на обстоятелствата, документирана с констативен протокол № ВХ-ИЦ-03/20.04.2016 г., със
Заповед № И-9-110-2 от 25.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, текущата санкция е спряна.
В изпълнение на изискването на чл. 69в, ал. 5 от ЗООС, дружеството е уведомило РИОСВ – Плевен
с писмо, вх. № 5495/27.09.2016 г., за предстоящо възобновяване работата на котлите във връзка с началото
на новия отоплителен сезон, от 15.10.2016 г.
Котлите са преминали проверка на техническото състояние, документирана с протоколи на
Дирекция държавен технически надзор – Ловеч от 08.01.2016 г.
Планираните мерки за намаляване на емисиите са реализирани преди възобновяване работата на
котлите. Извършена е профилактика и текущ ремонт на двата котела, с цел намаляване разхода на гориво
и регулиране на горивния процес, включително притока на кислород. Подменен е вентилатор към
водогреен котел.
При проверката работи водогрейният котел, без промяна в режима на работа – едносменен, при 5дневна работна седмица. Парният котел се веднъж годишно, във връзка със сушене на дървен материал, в
продължение на средно 17 денонощия.
Във връзка с намаляване употребата на горива и съответно намаляване на емисиите от котлите,
дружеството е процес на подготовка на проект за увеличаване на енергийната ефективност в обекта,
включващ: саниране на производствени сгради, монтиране на автоматизирана система за мониторинг на
енергопотреблението и система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от винтов компресор
в производствената сграда на дружеството.
Управление на отпадъците
Контрол по чл. 113 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012) и чл. 21, ал. 2 от
Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.)
“Велга“ ООД има издаден регистрационен документ № РД-08-295-00/06.01.2016 г. за третиране на
отпадък с код 03 01 05 за оползотворяване, дейност обозначена с код R1 по смисъла на приложение №2
към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на
получената енергия в специализирани за целта съоръжения за неопасни отпадъци. Дружеството изгаря
дървесни отпадъци с оползотворяване на енергията в 2 бр. котли с максимален разход на гориво съответно
80 kg/h и 10 kg/h.
Дружеството е извършило класификация на отпадъците, генерирани от дейността му съгласно
изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
На площадката са обособени и маркирани участъците за разделно събиране и съхраняване на
отпадъците. При проверката не се установи наличие на различни от класифицираните от дружеството
отпадъци. Осигурени са табели с надпис на отпадъка.
Представиха се отчетна книга по чл. 44 от ЗУО, по образец съгласно приложения №1 и №4 на
Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри( обн. ДВ. бр.51/20 юни 2014г.), заверени от
РИОСВ – Плевен с вписани количества на отпадъците. Представен е в ИАОС годишен отчет по отпадъците
за 2015 г.
Дружеството има сключени договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за предаване
на генерираните отпадъци от дейността.
Във връзка с уведомление вх. №5496/27.09.2016 г. в РИОСВ-Плевен по чл. 21, ал. 1 от Наредба №2
за класификация на отпадъците се извърши проверка на място и се установи, че посочените в
уведомлението отпадъци с код 08 04 09* и 15 01 10* не се образуват на площадката, поради
преустановаване използването на лепила, съдържащи опасни вещества.
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Заключение:
При извършване на производствената си дейност, “ВЕЛГА” ООД превишава през отоплителния
сезон нормите за допустими емисии от експлоатираните горивни източници (котли на гориво дървесни
отпадъци). Наложената на дружеството текуща санкция ще бъде възобновена, считано от началото на
новия отоплителен сезон. Дружеството изпълнява мерки за намаляване на емисиите на замърсители,
изпускани в атмосферния въздух.
Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:
- Контрол върху спазване на приложимите норми за емисии във въздуха от неподвижните
източници на производствената площадка;
- Законосъобразно извършване на дейностите по управлението на отпадъците.

18.10.2016 г.
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