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От комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
 

 
Обект: „ИНСА”ЕООД , град Раковски 
 
Дата на извършване на проверката: 22.06.2010 г. 
 
Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

 Атмосферен въздух 
 Води 
 Управление на отпадъци 
 Опасни химични вещества 
  

Експерти от РИОСВ-Пловдив: 
Дора Янкова –младши експерт „Опасни химични вещества”-координатор на проверката 
Даниела Грънчарова  - главен експерт „Контрол горивни инсталации” 
Анета Борисова          - главен експерт „Управление на отпадъците” 
Антония Духтева        - главен експерт”Контрол по разрешителни по заустване” 
 
Представител на „ИНСА”ЕООД-гр.Раковски 
Милена Драмова-еколог  
Красимир Марков-технолог 
 
Цели на проверката: 
       Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта 
с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни 
актове. 
 
 Проверени инсталации и дейности: 
На основание чл.148 ал.3 от Закона за опазване на околната среда и заповед № 94 / 27.05.2010 
г. и Заповед № 111 / 15.06.2010 г. на директора на РИОСВ –Пловдив се извърши проверка в 
«ИНСА»ЕООД гр.Раковски.-производство на широк спектър смазочни масла, моторни и 
трансмисионни, хидродинамични и  индустриални. 
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , BS OHSAS 18001:2007 
 Проверени са: 

1. Инсталация за производство на масла 
2. Котелни централи  



3. Пречиствателни съоръжения 
4. Склад за готова продукция; 
5. Склад за съхранение на базови масла; 
6. Съдове за събиране и временно съхранение на отпадъци от отработени масла и 

отпадъци 
 

 Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
1. Компонент „ Въздух”- 

      Източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух са 2 броя котелни 
централи , всяка с по три броя котли.През месец декември 2008 г.са проведени собствени 
периодични измервания на вредностите по смисъла на глава 5 от Наредба 6 /ДВ бр.31/99/ Пред 
РИОСВ-Пловдив е представен доклад с резултатите от проведените измервания, съгласно 
изискванията на чл.39 от Наредбата , който е утвърден с писмо изх.73/ 31.01.2009г. Не е 
констатирано превишение на НДЕ на вредни вещества, регламентирани с Наредба №1 от 2005 
г. 
 
     2.Компонент «Води»  
     Обектът притежава разрешително за ползване на воден обект –повърхностни води за 
заустване на отпадъчни води № 3720016/ 17.11.2009 г. Формираните отпадъчни води са 
производствени, които се пречистват в две локални пречиствателни съоръжения заедно с 
дъждовните води.От площадката битовите отпадъчни води заустват в 8 септични ями. 
Представени са протоколи от проведен собствен мониторинг на отпадъчните води  
№ 1995, 1996, 1997 от 04.01.2010 г. Показателите отговарят на нормите определени от 
разрешителното за заустване. Монтирани са измервателни устройства на пункт №1 и пункт № 
2 , съгласно условие 1 от разрешителното за заустване. 
Уведомена е басейнова дирекция за монтирането им с цел пломбиране. 
 
     3.Компонент «Отпадъци» 
     За извършване  на дейностите събиране , транспортиране и временно съхранение на 
формираните от дейността отпадъци , дружеството притежава разрешение № 09ДО-125-
01/01.02.2007 г. издадено от РИОСВ-Пловдив. »ИНСА»ЕООД има утвърдена програма за 
индивидуално изпълнение на целите оползотворяване на отработени масла , съгласно чл.29 , 
ал.1 ,т.4 от ЗУО за периода 2009-2014 г. Програмата е утвърдена от РИОСВ-Пловдив с изх.№ 
УО 1295 / 30.11.2009 г. На територията на обекта са създадени необходимите условия, съгласно 
ЗУО и действащата подзаконова нормативна уредба за събиране  и временно съхранение на 
отпадъците.Площадките за съхранение са оборудвани с приемателни съдове, разположени 
върху непропусклива настилка.Всички резервоари са обозначени с добре видим надпис. 
 « „Опасен отпадък », код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификацията на отпадъците. Води се отчетност за събраните , формирани и предадени за 
третиране отпадъци, съгласно чл.25 от ЗУО .С вх.№ УО 335 / 15.03.2010 г. в РИОСВ –Пловдив  
.”ИНСА”ЕООД е представила отчет за събраните ,транспортирани и образувани 
производствени и опасни отпадъци , съгласно изискванията на Наредба 9 от 2004 г. 
 
4.Компонент „Химични вещества” 
Съгласно изискванията на чл.24т.3 от ЗЗВВХВП и чл.36 от Регламент 1907 / 2006 г.  в обекта е 
налице изискваната по чл.36  информация  за съответствието с изискванията на Регламент 1907 
/ 2006 / REACH/на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. 
Представен инвентаризационен списък на химичните вещества и препарати , произвеждани , 
употребявани и съхранявани  от „ИНСА „ЕООД. 
”Инса „ЕООД е извършила две  предварителни  регистрации –на смазочно масло, и реакционна 
маса на базови масла.Същите се получават от „Неохимики”АД-Гърция,която е изпратила 



писмо , с което декларира ,че всички продукти които  доставя и техните съставни елементи са 
пререгистрирани или освободени от регистрация. 
Представени писма от всички доставчици на химични вещества и препарати ,използвани в 
„ИНСА”ЕООД с документално потвърждение за  извършена предварителна регистрация по 
REACH на техните вещества. 
Представени актуализирани информационни листове за безопасност на всички произвеждани 
от фирмата масла ,изготвени съгласно Приложение II /чл.31 ,параграфи 5 и 6 / от Регламент 
1907 / 2006 г. 
Фирмата не използва вещества от кандидат - списъка за включване в Приложение ХІV на 
REACH и не употребява веществя за които има наложена рестрикция. 
В изпълнение на мерките за управление на риска,посочени в информационни листове за 
безопасност базовите масла  се съхраняват в 26 броя цистерни.Готовите индустриални 
смазочни масла и присадки се съхраняват във варели от 210 литра и малки разфасовки в сухи и 
проветриви складове за готова продукция . 
«ИНСА «ЕООД е изпратила до МОСВ информация съгласно изискванията на чл.17 ал.1от 
ЗПОЕЩ / ДВ бр.43 / 2008 г./ ,изх.№  188 / 28.05.2010 г.и  е изготвила собствена оценка, във 
връзка с всяка непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. 
 
 
Съответствие: 
В обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство и 
не са правени предписания. 
 
 
 
 


