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Утвърдил: 

 

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 12.07.2017г. на „Диел” ООД– с. 

Чепинци, Община Рудозем, „Фабрика за производство на спортни облекла” 

 

 На основание Заповед № РД – 08 – 32/23.06.2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян 

се извърши Комплексна проверка на „Диел” ООД – с. Чепинци, Община Рудозем, 

„Фабрика за производство на спортни облекла” 

 

 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху нея 

1. Компонент „Въздух”; 

            2. Фактор на въздействие „Отпадъци” и продуктови такси 

 

 ІІ.Цели на проверката 

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

изискванията на: 

1. Закона за чистота на атмосферния въздух /ЗЧАВ/; 

2.  Закона за управление на отпадъците /ЗУО/; 

           и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. 

 

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

проверени: 

           Обект на проверката са: 

           1. Работа на климатичните инсталации, проверка за херметичност, изпускане на 

отпадъчни газове в атмосферния въздух.  

           2.  Площадки за съхранение на отпадъците, водене на отчетност, наличие на договори, 

документи за продуктови такси. 

  

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

екологичното законодателство: 

На площадката в с. Чепинци се извършва производство на спортни облекла и 

екипировка. Дейностите по кроене и шиене се извършват в двуетажна сграда с обособени цех 

кроялен и цех шивашки. Работи се на двусменен работен режим 5 дни в седмицата.  

 

 1.Компонент „Въздух” 

 На обекта за отопление на производствените и административни помещения се 

използва котел с мощност 240 KW, работещ с дизелово гориво. За съхранение на горивото е 

монтиран резервоар с обем 5000 л. разположен в закрито помещение и изградена обваловка.  
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  За охлаждане на производствените помещения има монтирани три броя климатични 

инсталации заредени с фреон R 407С с количество 2,85 кг. за всяка инсталация. При 

проверката се установи, че инсталациите нямат „Досиета на системите“, съгласно Наредба № 

1 /2017 г. за реда и начина за документиране и отчитане на емисиите на флуорсъдържащи 

парникови газове. 

 В производствения процес за изрязване на текстилни детайли от полиестер са 

монтирани две лазерни машини. При работа на лазерните машини се изпускат отпадъчни 

газове в атмосферния въздух, изведени с изпускателни устройства за всяка машина. В края на 

2016 г. е извършена реконструкция на лазерните машини след дадени предписания от 

РИОСВ-Смолян, като е извършен монтаж на филтриращи системи за улавяне на фините 

прахови частици и абсорбиране на летливите органични съединения, преди изпускане на 

отпадъчните газове в атмосферата през изпускателните устройства. В момента на проверката 

лазерните машини не работят, работа и почистването на машините се документира в 

дневник. 

   

 2.Фактор на въздействие „Отпадъци” - производствени и опасни отпадъци 

Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците.  От шивашката 

дейност се генерират следните отпадъци: 

- 040209 – отпадъци от смесени материали /импрегниран текстил, еластомер, 

пластомер/; 

- 150101 - хартиени и картонени опаковки; 

- 200121*- луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 

- 040299 - отпадъци, неупоменати другаде /от дейността на лазерния лъч/ 

Генерираните отпадъци се съхраняват разделно и се предават на лица, притежаващи 

документи по чл. 35 от ЗУО за оползотворяване и/или обезвреждане. Отпадъците с код 

040209 се обезвреждат чред депониране на депо за ТБО-гр. Рудозем чрез договор с оператора 

на депото и становище от РИОСВ-Смолян за основно охарактеризиране на отпадъците. По 

време на проверката са представени и договори за предаване на отпадъци с кодове 150101 и 

200121*. Няма генерирани отпадъци с код 040299 от дейността на лазерните машини, тъй 

като в края на 2016г. към машините са монтирани филтърни системи за пречистване на 

отпадъчните газове и почистването на филтрите се извършва регламентиран брой пъти в 

годината.  

За отпадъците е извършена класификация по Наредба №2/2014г. за класификация на 

отпадъците. Води се отчетност на образувани и предадени производствени и опасни 

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

предоставя информация за дейностите по отпадъците. Представен е годишен отчет за 

образувани отпадъци за 2016г. до ИАОС-София. 

 

Продуктови такси 

„Диел” ООД е производител на спортни облекла, които се пускат на пазара 

опаковани. Дружеството е задължено лице по смисъла на чл.14, ал.1 от ЗУО. „Диел” ООД 

изпълнява задълженията си чрез колективна система, представлявана от организация по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, а именно: имат сключен договор с „Екопак” АД 

№Д 5697 К-01/01.01.2013г. Представено е потвърждение от организацията, издадено на 

10.07.2017г. за това, че за периода 01.01.2015г.-31.05.2017г. дружеството е подало в срок 

месечните отчети и че дължимите им възнаграждения са заплатени. 

 

V.Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на „Диел” ООД – с. Чепинци, община Рудозем се установи, 

че обекта работи ритмично и в устойчив режим. Предприетите действия и мерки за опазване 

на компонентите на околната среда са в съответствие с изискванията Закона за управление на 
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отпадъците и съответните подзаконови нормативни уредби. Относно изискванията на Закона 

за чистота на атмосферния въздух е дадено предписание със срок. 
  

 VІ.Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

На основание чл. 26 от Закона за чистота на атмосферния въздух /обн. Дв. бр. 45 от 1996г./ 

    

1. Да се извършат проверки за херметичност на трите климатични системи и да се 

представят в РИОСВ-Смолян за заверка „Досиетата на системите”. 

Срок: 30.08.2017г.    Отг. Павел Главинов-управител на „Диел” ООД 

 

VІІ.Дейности за последващ контрол 

Ще бъде извършен контрол на даденото предписание. 

 

 

 

 

 
 


