
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р ИЯ  

 М и н и с т ер с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и те  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:  (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефон: (+359 38) 60 16 22 

 
 
 

Утвърдил: 

 

инж. Д. Илиев 

Директор РИОСВ Хасково 
 
 

ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка  

на „Корект“ ЕООД с. Долни Главанак, общ. Маджарово 
 

 

 

На основание Заповед № 2 от 13.01.2016 г на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 

РИОСВ Хасково за 2016 г., на 14.01.2016 г. е извършена проверка на „Корект“ ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: с. Долни Главанак, общ. Маджарово, ЕИК 126632467, 

представлявано от Вълчо Петров Баланов, управител. 

 

І. Цел на проверката: 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ контрол 

на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на 

околната среда. 

 

ІІ. Проверени инсталации и дейности: 

 контролна дейност по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 

(REACH); 

 инсталация за производство на дървени въглища - контролна дейност по 

изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

 

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Дружеството е с предмет на дейност: дърводобив и първично дървопреработване, 

търговия с дървесина, транспорт. и производство на дървени въглища. Дружеството е 

внедрило и поддържа Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на 

ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2008 за дейностите: дърводобив и първично 

дървопреработване.  

 

А/ Опасни химични вещества: 

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества 

и смеси (ЗЗВВХВС) и във връзка с извършване на контролна дейност по изпълнение на 

изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH). Статутът на дружеството спрямо Регламент (ЕО) 

1907/2006 е „производител“ на опасни химични вещества. 

Код НКИД: 2051 Производство на други изделия от дървен материал. 
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На производствената площадка в землището на с. Долни Главанак, собственост на „Корект 

ЕООД“ се произвеждат дървени въглища. В производственото хале са обособени 4 броя 

горивни камери (кръгли жижни с обем около 30-40 м3. Технологичният процес на всяка една 

от горивните камери продължава около 8-10-12 дни /процесът на карбонизация зависи от 

атмосферното налягане/. В момента на проверката 2 броя от камерите за карбонизация с 

непрекъснато действие са в работен режим. Останалите 2 броя от камерите се подготвят за 

работа. /Обикновено могат да работят 2 броя горивни камери./. Като суровина се използва 

широколистна дървесина. Наличните количества произведени дървени въглища на 

площадката по време на проверката са около 12 тона. Фирмата е започнала производствена 

дейност през месец април 2015 г., като са правени пробни изпитания за установяване на 

оптималния режим на работа и изграждане на вентилационна система за организирано 

извеждане на отпадъчните газове при процеса на карбонизация в атмосферата. 

По време на проверката не беше представена инфорамция за количествата произведени 

дървени въглища, поради изнесен счетоводен офис. По време на проверката не беше 

представен регистрационен номер от извършена регистрация в Европейската агенция по 

химикали (ЕСНА), Хелзинки, съгласно изискванията на Дял ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 

(REACH).за произвежданите от фирмата дървени въглища, представляващи химично 

вещество - аморфна форма на въглерода (с CAS № 16291-96-6, ЕС № 240-383-3), произведена 

чрез непълно горене или окисляване на друг органичен материал,  

 

Б/. Атмосферен въздух: 

Проверката се извършва във връзка с последващ контрол за изпълнение на т.1 от 

Предписание № 68/12.09.2015г. издадено от директора на РИОСВ – Хасково във връзка с 

изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Даденото предписание в т.1 е 

изпълнено, а именно: 

За отвеждане на отпадъчните газове е изградена вентилационна система с един общ 

димоход, който е разположен под конструкцията на покрива (в средата на покривните ферми) 

и преминава през цялата дължина на халето, включваща седем броя смукатели. Димните 

газове се отвеждат и изпускат в атмосферния въздух през едно изпускащо устройство в 

горната част на северозападната стена на халето. В момента на проверката 2 броя от камерите 

за карбонизация с непрекъснато действие са в работен режим. Останалите 2 броя от камерите 

се подготвят за работа. /Обикновено могат да работят 2 броя горивни камери/. При процеса на 

карбонизация, вентилационната система работи непрекъснато и осигурява организираното 

отвеждане на емисиите в атмосферния въздух от халето за производство на дървени въглища 

през изграденото изпускащо устройство. Не се допуска неорганизирано изпускане на емисии 

в атмосферния въздух при производството на дървени въглища.  

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

1. Да се представи в РИОСВ Хасково документ, удостоверяващ извършена регистрация 

на химичното вещество въглерод (с CAS № 1305-62-0), съгласно изискванията на Дял ІІ на 

Регламент (ЕО) 1907/2006.  

Срок за изпълнение: 23.01.2016 г. 

Отговорник: управител 

 

2. Да се представи на хартиен носител в РИОСВ Хасково информация за количествата 

произведени дървени въглища в тонове за 2015 г. до момента на проверката (14.01.2016 г.) и 

списък на потребителите по веригата на доставки (клиенти) на дървените въглища. 

Срок за изпълнение: 23.01.2016 г. 

Отговорник: управител  

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта, стопанисван от Корект ЕООД“ са констатирани 

несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита от 
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вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и съответствие с 

изискванията на екологичното законодателство по Закона за атмосферния въздух. 

 

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по 

документи. 

 

 


