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                              ДОКЛАД 
  

 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 05.11.2014г. на Предприятие за 
производство на облекла за свободното време и спорт с.Равнища, общ.Мадан, 
стопанисван от „Мода Шпорт”ЕООД  
 
         
 Комплексната проверка се извърши на основание Заповед №РД-07-106 от 
17.09.2014г. на Директора на РИОСВ-Смолян. 
 

I. Цели на проверката 
Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян 

по компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на 

съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на 
проверката са както следва: 

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда. 
2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 

разрешителни. 
3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията 

в съответното разрешително. 
 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 
1. Климатична инсталации с над 3 кг фреон; 
2. Горивни инсталации 
3. Система с пречиствателно съоръжение за отпадни води; 
4. Площадки за съхранение на производствени и опасни отпадъци; 
5. Шум – измерване източници на промишлен шум 
 

 

III. Състояние на обекта, отразено в констативния протокол 
Основна дейност на фирмата – Производство и търговия на облекла за 

свободното време и спорт. Производственото хале е разпределени по цехове – 
кроялно, бродерия и шивашки цех. Складовите помещения за платове и суровини и 
помещение за съхранение на отпадъците. 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
В дружеството са инсталирани следните машини с над 3кг фреон: 
- климатична  инсталация №1 с R 407-12,4кг., проверена за херметичност  на 

03.02.2014г. 
- климатична  инсталация №2 с R 407-12,4кг., проверена за херметичност  на 

08.04.2014г. 
- климатична  инсталация №3 с R 407-12,4кг., проверена за херметичност  на 

13.05.2014г. 
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- климатична  инсталация №4 с R 407-12,4кг., проверена за херметичност  на 
08.11.2013г. на машината предстои да бъде извършена проверка за херметичност. 
Данните са взети от досиетата на системите, като в тях не са отразени пропуск на 
хл. агент. В документацията на системите са приложени документи за 
правоспособност на Аделин Кавазов №366 от 14 юли 2014г.; Съби Кавазов № 368 от 
14 юли 2014г. и на Светлин Кавазов № 367 от 14 юли 2014г. 
  В дружеството са инсталирани 2бр. котли с мощност 430квт и 50квт. Същите 
функционират от 2010г. Котлите работят само за отопление. 

 

2. Компонент „ВОДИ” 
Формираните отпадъчни води на обекта са от битово-фекален характер и се 

формират от административната сграда и разположения в нея шивашки цех. 
Заетия персонал е около 400 човека.  
Отпадъчните води постъпват в ЛПСОВ и след пречистването им заустват в 

р.Черна, съгласно условията поставени в Разрешително№33110085/4.08.2013г. за 
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Беше взета контролна 
водна проба за анализ на изход ЛПСОВ, преди заустване в р.Черна. Дружеството 
извършва собствен мониторинг на отпадъчните води. От Протокол от изпитване 
№13-0380/7.08.2014г. на РЛ-Смолян се констатира, че показател БПК5 надвишава 
ИЕО, заложени в РЗ, а именно: БПК5 – резултат 36mg/l, норма 25mg/l. 

Измерени отпадъчни водни количества по водомер: 
5.1.2014г. – 2089 куб.м. 
28.04.2014г. - 2154 куб.м. 
22.07.2014г. – 2294 куб.м. 
19.09.2014г.  - 2346 куб.м. 

 

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 
На площадката на обекта се образуват следните отпадъци –текстилни 

отпадъци, хартиени опаковки, пластмасови опаковки, флуоресцентни лампи, 
ИУЕЕО. За образуваните има утвърдени работни листове и се водят отчетни книги, 
заверени от РИОСВ-Смолян. 

Има издадена Заповед №10 от 18.07.2013г. на управителя на дружеството, 
относно събирането, съхранение и предаване на образуваните отпадъци на 
площадката. Отпадъците се събират на мястото на образуване, в цеховете, 
разделят се по видове – текстилни, хартия, пластмаса. Извършва предварително 
третиране, като хартията и пластмасата се балира и предава за последващо 
оползотворяване, текстилните отпадъци се опаковат в чували и предават за 
обезвреждане на регионално депо Мадан. Представени бяха договори с фирми с 
разрешение по ЗУО, на които се предават отпадъците – договор с „Томов трейд” 
ЕООД, Община Мадан и „Елтехресурс”АД.  

Съхранението на отпадъците се извършва на специално отредена за целта 
площадка. За отпадъците, които се предават за обезвреждане има доклад за 
основно охарактеризиране и становище на РИОСВ.  

Дружеството е представило годишен отчет за отпадъците за 2013г. в ИАОС. 
„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
Предмет на дейност на „Мода Шпорт” ЕООД  е производство на облекла за 

свободното време и спорта.  Същите се изработват на ишлеме.  
За извършване на дейността си дружеството въвежда на територията на 

страната от други страни, членки на Европейския съюз материали – платове, 
ципове, конци, електрическо и електронно оборудване и други. Материалите са 
опаковани с полиетиленови пликове и чували, хартия, картон и палети. 

„Мода Шпорт” ЕООД  е задължено лице по чл.14, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците (обн. В ДВ бр.53/2012г.).  
 При проверката се представят: 

1. За опаковките: 
-   Договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки; 
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- Вътрешнофирмена спецификация за 2014 г. по приложение №12 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. 53/2008 г.). При проверка на теглата на част от пусканите на пазара 
опаковки не се констатираха несъответствия. 
- Месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки от 01.01.2014 г. 
до 30.09.2014 г.  
- Отчет за прогнозни количества опаковки за 2014 г. 
2. За ЕЕО: 
- договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО; 
- Вътрешнофирмени спецификации и месечни справки-декларации от 01.01.2014 
г. до 30.09.2014 г. по приложения №17 и №18 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. 53/2008 
г.). 
- Отчети, подадени към организацията; фактури, издадени от нея и документи за 
платена такса за пуснатото на пазара ЕЕО от м.01.2014 г. до м.09.2014 г.  

 
При проверката не се представят документи за начислена и заплатена 

продуктова за периода 01.09.2012 г.-31.12.2013 г., тъй като по думи на управителя, 
същите са архивирани. А поради проблем със счетоводната програма към момента 
на проверката не е възможно да се  направи справка за внесените и въведените на 
територията на страната материали. Не се представят и фактура и платежен 
документ към нея за платена такса за пуснатите на пазара опаковки за 2014 г. За 
непредставените по време на проверката документи е дадено предписание. 

  

IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 

 

На основание чл. 148, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на  околната среда 

/ДВ. бр. 91 от 2002г./ и чл. 114 т.1, чл.119 ал.6 и чл.120 от ЗУО бяха дадени 

следните предписания: 
1. В седем-дневен срок от получаване на протокола да се  представят в 

РИОСВ-Смолян: 
а/ За пуснатите на пазара опаковки и ЕЕО - вътрешнофирмени 

спецификации, месечни справки-декларации  и платежни документи за периода 
01.09.2012 г. -31.12.2013 г.  

б/ При изпълнение на задълженията си чрез колективна система, да се 
представят – договорите; отчети, подадени към организацията и издадените от нея 
фактури  през периода  01.09.2012 г. -  31.12.2013г.; 

в/  Справка за внесените и въведени на територията на страната 
материали от 01.09.2012г. до 30.09.2014г.; 

г/ При заплащане на ПТ в ПУДООС да се представят  декларации по 
приложение №7  от НОРРЗПТ; 

д/ Фактура и платежен документ за платена такса за пуснатите на пазара 
опаковки от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.; 

  

срок: 12.11.2014 г.                         отговорник :   инж. Георги Кенов 
                                                                     управител на „Мода Шпорт” ЕООД        

 
 
 

Извършили проверката: 
 

1. инж.Павлина Димчевска – гл.експерт „УООП” 

2. инж. Костадин Милкотев – гл.експерт  „ОЧВ” 
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3. инж. Румяна Караиванова – гл. експерт „ОВ” 

4. Снежана Сантева – ст.експерт „ПТ” 

От страна на „Мода Шпорт” ЕООД, по време на проверката присъства Даниела 
Терзиева– упълномощено лице – организатор „ТРЗ” и инж.Георги Кенов - управител  
 
 
Утвърдил: 
 
 

ЕМА ЕНЕВА 
 Директор на РИОСВ-Смолян 
 


