
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: riosv-

smolyan@mbox.contact.bg, http://smolyan.riosv.com;  Директор: 0301/60-113,

Експерт: 0301/60-109, Fax: 0301/60-119

1/2

УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

ДОКЛАД 

от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 
Химическо чистене „Сияние“ гр. Смолян, бул. „България“ № 24, община Смолян, 

област Смолян. 

        На 15.11.2019 г. (Констативен протокол №АВ-051/15.11.2019 г.), на основание Заповед 
№ РД–08–150/16.09.2019 г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши комплексна 
проверка на „ЧАТАЛБАШЕВИ“ ООД, гр. Смолян. 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 
1. Компонент „Въздух“; 
2. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“; 
3. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

ІІ.Цели на проверката: 
Целта на проверката е да се даде оценка за съответствие на дейността на обекта с 

изискванията на: 
1. Законa за чистотата на атмосферния въздуха и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им.  
2. Законa за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им. 
3. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

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

 Използвани количества органичен разтворител „перхлоретилен“, работа на 
инсталацията за „химическо чистене“, проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 
(REACH) и Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси и платени продуктови 
такси за пуснати на пазара опаковки. 

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 
законодателство: 

„Чаталбашеви” ООД чрез ателие за химическо чистене „Сияние” предлага услуги, 
свързани с пране, сушене, гладене на дрехи, килими и пътеки чрез използване на химически 
препарати. Дружеството е преустановило дейност, считано от 15.04.2019 г., като е 
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освободило помещението, находящо се на бул. „България“ № 24 в гр. Смолян. Съоръженията 
са складирани на нов адрес, без дружеството да осъществява дейност.  

От извършената проверка се установи: 

1. Компонент „Въздух”: 
За периода на работа на съоръженията до преустановяване на дейност е използван 

органичен разтворител (перхлоретилен) и няма допълвания. 
Дружеството има издадено Удостоверение за регистрация № 12/18.12.2013 г. от 

РИОСВ-Смолян, с дейност „химическо почистване“, в съответствие на чл. 30л от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух. 

2. Фактор „Опасни химични вещества” : 
При проверката не се констатира съхранение на органичен разтворител 

(перхлоретилен) и други химични вещества и смеси.    

3.Фактор на въздействие „Отпадъци”: 
„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци”

При извършена проверка по документи за начислена и заплатена продуктова такса за 
периода 01.01.2017г. - 30.09.2019г. се установи:  

- дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки;  

- води се отчетност по Приложение № 15 от Наредбата за определяне на реда и 
размера за заплащане на продуктова такса (обн. в ДВ бр.30/2016 г.);  

- отчетени и платени са пуснатите на пазара опаковки през 2017 г. и 2018 г. 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство: 

Предприетите действия и мерки за опазване на компонентите и факторите на околната 
среда са в съответствие с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, 
Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси и съответната подзаконова нормативна уредба.  

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

Не бяха дадени 

VII. Дейности по последващ контрол: 


