
 

РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

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, 

Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119 
 

 
 

 

1/3 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  

Предприятие за производство на текстилни изделия, находящ се в с. Старцево, ул. „Васил 

Левски“ № 2, община Златоград, област Смолян, експлоатиран от  

„Миладом“ ООД, с. Старцево 

 

         На 27.04.2022 г., на основание Заповед № РД–08–26/07.04.2022 г. на Директора на 

РИОСВ – Смолян, се извърши комплексна проверка на „МИЛАДОМ“ ООД, с. Старцево  

(констативен протокол № ЕН-013/27.04.2022 г.) 

 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

2. Компонент „Въздух“; 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“; 

 

ІІ. Цели на проверката: 

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

изискванията на: 

1. Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му.  

2. Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 

3. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Регламент 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); 

 

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

 Обект на проверката са аспирационни инсталации, проверки за херметичност и 

досиета на хладилни и климатични инсталации, с над 3 кг. фреон и/или с над 5 т. СО2 eq, 

образувани отпадъци на площадката, водене на отчетност и начини за съхранение, склад за 

съхранение на химикали, информация по веригата на доставки и др.  
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

 Дейността на дружеството е производство на текстилни изделия (домашен текстил) – 

кроене, шиене и подготовка за експедиция. Произведената продукция се изнася предимно 

извън страната. 

1. Компонент „Въздух”: 

 На обекта има монтирани 5 бр. климатични инсталации, заредени с фреон R410 А с 

количества 3 x 3.300 кг., 1 х 4,400 кг. и 1 х 5,000 кг.. 

 Инсталациите попадат в обхвата на Регламент № 517/2014 г., за което се води 

отчетност и се извършват проверки за херметичност от сертифицирани лица. От 

представените досиета на системите, не се констатираха допълвания с хладилен агент.  

 На обекта има инсталация за флексопечат с 4 работни места, за която е издадено 

Удостоверение за регистрация №31/07.01.2020 г. на директора на РИОСВ-Смолян. 

Дружеството е извършило СПИ, като същите са оценени от РИОСВ-Смолян, съгласно чл. 40 

от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. 

 При проверката не се установиха извършващи се дейности, попадащи в обхвата на 

Приложение № 1 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи 

органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат 

на употребата на разтворители в определени инсталации. 

 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

 От дейността на площадката се генерират отпадъци, класифицирани съгласно 

Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, както следва: 

 - код 04 02 22 - отпадъци от обработени текстилни влакна. Една част от генерираните 

отпадъци се предават за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Мадан, 

за което има издадено становище по внесен доклад за основно охарактеризиране от РИОСВ-

Смолян. По-голямата част от текстилните изрезки се изнасят в Република Турция и се 

предават на фирма, която ги използва за пълнеж на различни артикули и изделия, след 

допълнителна преработка. Превозът се осъществява чрез попълването на Приложение VII от 

Регламент 1013/2006г., съпроводено с Договор по чл. 18, ал. 2 от Регламента за всеки товар. 

Голяма част от парчетата плат, вата и др. се влагат отново в производството, като пълнеж, 

изготвяне на артикули и др. 

 - код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

 - код 15 01 04 – метални опаковки; 

- код 20 01 21* – луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 

 Образуваните отпадъци се съхраняват разделно по видове, на обособени и обозначени 

места на площадката, съгласно нормативните изисквания. При проверката се представят 

договори за предаване на генерираните отпадъци на лица, притежаващи документ по чл. 35 

от ЗУО. Води се отчетност в НИСО. Дружеството има представен годишен отчет за 2021 г. в 

ИАОС.  

  

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”  

1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006  относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

 Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. Дружеството 

произвежда домашен текстил, като платовете се закупуват от Китай. Представени са 

сертификати от доставчиците, че платовете съответстват на изискванията на Регламент 

REACH. В производството се използват 2 вида лепило и почистващ препарат, закупени от 

фирма в Германия. Представени бяха ИЛБ на български език и в съответствие с чл. 91 на 

Регламента. Дружеството не поддържа информация по Приложение № 2 - формат и 

съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и 

удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от 

Регламент CLP. 
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 2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 

 Лепилата се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи под и стени, без 

връзка с канализацията, в оригиналните опаковки на производителя. 

 Поставени са инструкции и оценка за безопасност, съгласно изискванията на 

Наредбата.  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 От извършената проверка на Предприятие за производство на текстилни изделия, 

находящо се в с. Старцево, експлоатирано от „Миладом“ ООД е установено, че дейността му 

съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането им и Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

 По отношение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ е дадено предписание за отстраняване на установеното 

несъответствие.  

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 

 1. Да се представи в РИОСВ-Смолян информация по Приложение № 2 - формат и 

съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и 

удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 56 от Регламент REACH и чл. 49 от 

Регламент CLP. 

 

                                                       Срок:10.06.2022 г. 

                                                       Отговорник – Айля Шаиб –  

        управител на „Миладом“ ООД              

 

       

VII. Дейности по последващ контрол: 

 

 Проследяване изпълнението на даденото предписание. 

 

 

 


