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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
ДОКЛАД 

 
 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

Предприятие за производство на облекла за спорт „Мода Шпорт“  

 

  
На 26.05.2016г. (Констативен Протокол №РК-25) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова Комплексна проверка по Заповед №РД-07-21/11.03.2016г. на 
Директора на РИОСВ-Смолян на обект: Предприятие за производство на облекла за 

спорт, „Мода Шпорт” ООД, с.Равнища, общ.Мадан, обл.Смолян.  
 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 
1. Компонент „Опазване на водите” 
2. Фактор „Управление на отпадъците” 
3.Продуктови такси и опаковки 
4.Компонент „Въздух“ 
 

 IІ.Цел на проверката 

 
 Текущ контрол за: 
 1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите 
нормативни актове. Контрол по изпълнението на условията, поставени в 
Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен  воден обект. Емисионен контрол с пробовземане на пречистени 
отпадъчни води. 
 2. Управление на отпадъците, формирани от дейността на предприятието, в 
т.ч. проверка за платени такси за пуснати на пазара опаковки.  
 3. Изпълнение на изискванията на Закона за атмосферния въздух. 

  

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени: 
Обект на проверката са локалното пречиствателно съоръжение на 

предприятието,  договори с фирми за предаване на отпадъци и отчетност на 
отпадъците, проверки за херметичност и досиета на хладилни и климатични 
инсталации с над 3 кг фреон.  
 

 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  
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 1. Опазване на водите 

 Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти 
формиращи отпадъчни води, в това число контрол на изпълнението на условията 
поставени в Разрешителното за заустване.  

Обект на настоящата проверка е Предприятие за производство на спортни 
облекла. 

За отпадъчните води от производствената сграда има действащо 
РЗ№33110085/4.08.2009г. и Реш.№РР-2206/27.03.2015г. за изменение и 
допълнение, изд. От БДИБР - Пловдив с краен срок на действие 4.08.2021г.  

За отпадъчните води, които са основно от битово-фекален характер, има 
изградено ЛПСОВ. След пречистването им се заустват в р.Черна. ЛПСОВ  е в 
нормално експлоатационно състояние. Взета е еднократна водна извадка – 2l 
отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, преди заустването, в присъствие на представител 
на дружеството, за допълнителна оценка на пречиствателния ефект на 
съоръжението. 

Дружеството е извършило собствен мониторинг на отпадъчните води за 
2016г. След излизане на протоколите от изпитване ще бъдат представени в РИОСВ-
Смолян. Представен е и Доклад за изпълнение на условията в Разрешителното за 
заустване за 2015г. 

Отпадъчни водни количества по водомер: 

29.02.2016г. 2682м
3
 

08.03.2016г. 2704м
3
 

14.04.2016г. 2731м
3
 

16.05.2016г. 2752м
3
 

 

 2. По фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 

 
              Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. От 
производствената дейност на дружеството се генерират следните отпадъци: 
1. Отпадъци от обработени текстилни влакна с код 040222. Предават се за 
обезвреждане на депо за ТБО-гр. Мадан чрез договор с оператора на депото и 
становище от РИОСВ-Смолян по представен доклад за основно охарактеризиране 
на отпадъците. Представени са кантарни бележки за депонираните количества 
производствени отпадъци. 
2. Хартиени и картонени опаковки с код 150101-предават се на фирма „Бергови 
метал” ЕООД на базата на договор. 
3. Пластмасови опаковки с код 150102-предават се на фирма „Бергови метал” ЕООД 
на база на договор. 
     На площадката не се съхраняват отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване и излезли от употреба луминесцентни лампи. 
       Всички отпадъци се събират разделно на мястото на образуване. Извършва се 
предварително третиране, като хартията и пластмасата се балират преди 
предаване за оползотворяване, а текстилните отпадъци се опаковат в чували. За 
отпадъците е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба 
№2/2014г. за класификация на отпадъците. Води се отчетност, съгласно 
изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, а именно: 
- попълва се отчетната книга за образувани отпадъци; 
- представен е годишен отчет за образувани отпадъци за 2015г. до ИАОС-гр. София, 
за което се представя документ от Български пощи. 
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 3. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 

 
Проверката се извършва съгласно спазване на изискванията за правилно 

начисляване и заплащане на продуктова такса, регламентирани в Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

Предмет на дейност на „Мода Шпорт” ЕООД  е производство на облекла за 
свободното време и спорта, които се  изработват изцяло по поръчка на чужда 
фирма. 

За извършване на дейността си дружеството въвежда на територията на 
страната продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци, съгласно което е задължено лице по чл.14, ал. 1 от Закона за управление 
на отпадъците (обн. в ДВ бр.53/2012г.).  

 При проверката на документите за начислена и заплатена такса за пуснатите 
на пазара опаковки от 01.10.2014 г. до 30.04.2016 г. се установи: 

За опаковките: 
1. Имат договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, 
който е със срок на действие до 31.12.2017г.; 
2. Водена е отчетност по приложение №12 (Вътрешнофирмени спецификации) и 

по приложение №13 (Месечни справки-декларации), съгласно изискванията на чл. 
10, ал. 1 и ал. 3 на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци (обн. в ДВ бр.53/2008г. с изм. и доп.). 

3. Отчетени са на организацията посочените в месечните справки- декларации 
количества опаковки, като същите са фактурирани от нея. 

4. Платени са лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на 
пазара опаковки за 2014г., 2015г. и за 2016г. по прогнозни данни. 

За пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/: 
1. Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на 

излязло от  
употреба ЕЕО. 

2. Водена е отчетност по приложения №17 и №18 към чл. 16, т. 1 и т. 2 от 
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 
(обн. в ДВ бр.53/2008г. с изм. и доп.). 

3. Отчетени са на организацията посочените количества ЕЕО в месечните 
справки- декларации, като същите са фактурирани от нея. Платените такси за тях са 
до м. Април 2016г. включително. 
 

4. Компонент „Въздух“ 
 

В производствената база на предприятието са инсталирани следните машини – 
общо 4 бр. климатични машини: 

Климатична система №1 – вид на веществото: R407, количество вещество -
12,400кг, Проверка за херметичност: 01.02.0216г., констатации: няма теч. 
Климатична система №2 – вид на веществото: R407, количество вещество -
12,400кг, Проверка за херметичност: 01.02.0216г., констатации: няма теч. 
Климатична система №3 – вид на веществото: R407, количество вещество -
12,400кг, Проверка за херметичност: 11.05.0216г., констатации: няма теч. 
Климатична система №4 – вид на веществото: R407, количество вещество -
12,400кг, Проверка за херметичност: 06.11.0215г., констатации: няма теч. 
 

Сервизен техник/фирма (вкл.№ на документ за правоспособност):  
Светлин Кавазов №367/14.07.2014г./ ЕТ „Мерто“ №13/12.09.2014г. 
Аделин Кавазов №366/14.07.2014г./ ЕТ „Мерто“ №13/12.09.2014г. 
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 В дружеството са инсталирани и 2 бр. котли с мощности 430 kW и 50kW. 
Котлите работят само за отопление. 

       

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на 

екологичното законодателство: 
От извършената проверка на Предприятието за производство на спортни 

облекла, собственост на „Мода Шпорт“ЕООД, с.Равнища, общ.Мадан се установи, 
че обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление 
на отпадъците,  на Закона за чистотата на атмосферния въздух и съответната 
подзаконова нормативна уредба. 
  

 VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 
Не са дадени предписания. 

  

VII. Дейности за последващ контрол. 
След излизане на протоколите от изпитване от водните проби, РИОСВ-

Смолян ще анализира резултатите и ако е необходимо ще предприеме 
административно-наказателни мерки. 
 

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-н Георги Кенов– 
управител на „Мода Шпорт“ЕООД.   

 
 


