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ДОКЛАД 
  
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 19.03.2015 г. на „Белотекс-95”  АД 
гр.Златоград 

 
 

 На основание Заповед № РД-07-12 от 05.02.2015 г. на Директора на РИОСВ-
Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на 
„Белотекс-95”АД-гр.Златоград. 

 

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

по различни 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/документи/. 

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и евентуално актуализиране на 
условията в съответното разрешително. 

4. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци. 
 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 

 
1. Парокотелна централа и източници на замърсяване на въздуха; 
2. Наличие и третиране на отпадни води; 
3. Химични вещества и смеси; 
4. Производствени отпадъци; 
5. Продуктови такси 

 

III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на 

работа на обекта 
Тъкачното производство е на трисменен режим, пет дни в седмицата. 

Администрацията и останалата част от производството са на едносменен режим пет 
дни в седмицата. 

 Проверката констатира:  
 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
По време на проверката котела за технологични нужди работеше. Котела 

работи четири дни в седмицата, без петък. През м. януари и февруари котела  е 
работил по 80ч. на месец. 

В изграденият магазин на площадката на дружеството, както и в 
производствената част няма климатични и хладилни машини с над 3кг фреон. 

 

2. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 
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Проверката на предприятието се извършва съгласно  спазване на 
изискванията на  Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
           От производствената дейност на „Белотекс-95” АД се генерират следните 
отпадъци: 

 Отпадъци от обработени текстилни влакна; 
От процеса на тъкане се образува памучен мъх, който заедно с образуваните  
остатъци от кроенето  се използува за пълнене на декоративни възглавници. 

 Отпадъци от хартия и картон; 
 Пластмасови опаковки; 
 Метални отпадъци – от почистване на площадката; 
 Отпадъци от опаковки, замърсени с опасни вещества-/варели/ от 

използваните в секторните кутии на становете масла за зъбни предавки. Варелите 
се връщат обратно на доставчиците. 

 Флуоресцентни тръби, генерирани от осветлението; 
Образуваните отпадъци се събират разделно на мястото на образуване и се 

съхраняват съгласно нормативните изисквания. За предадените отпадъци през 2014 г. 
са представени  сключени договори, съгласно чл. 8 ал. 1 от ЗУО. 

Отчетната книга  е заверена от РИОСВ-Смолян и се води съгласно изискванията 
на Наредбата №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците. 

 
 

3. Фактор ”ОХВ” 
Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие 

на химични вещества и смеси – чл.25, т.3-9 и т.16.  
1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/. 2. Контрол по   Наредбата за реда и 
начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. 
Статут на фирмата – потребител по веригата. В производството при процеса 
скробване  се използуват трихлоризоцианурова киселина, нишесте и туткал. 
Използуват се и хидравлично и моторно масло. Дружеството декларира, че не 
извършва внос на химикали и съответно няма задължения да извърши 
предварителна/същинска регистрация по Регламент  REACH и нотификация 
съгласно Регламент CLP. Представени бяха ИЛБ на български език и в 
съответствие с нормативните изисквания. 
2. Контрол по   Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Скробващите реагенти се съхраняват в помещението за варене. 
Маслата се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи под и стени 
без връзка с канализацията. Изготвена  е инструкция за съхранение и употреба 
съгласно  чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС. 

 

4. „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
„Белотекс-95” АД  град Златоград произвежда памучни и тип памучни тъкани и 

изделия от тях. Продукцията се предлага на вътрешен и външен пазар опакована. 
За дейността си дружеството внася и въвежда на територията на страната 
материали, които също са опаковани.  

„Белотекс-95” АД  пуска на пазара продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по 
смисъла на  чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 9, ал. 1 от 
НООО. Дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система, 
представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. 
 При проверката се представят: 

1. Вътрешнофирмени спецификации и Месечни справки-декларации за периода 
01.01.2014 г. – 28.02.2015 г., 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. 
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2. Отчети, подадени към организацията за пуснатите на пазара опаковки  през 
2014г., като същите количества са и  фактурирани от нея. 

3. Платежни документи за платени лицензионни възнаграждения за пуснатите на 
пазара опаковки през 2014 г. 

       

 

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

На основание чл. 148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на 

околната среда /ДВ. бр.91/2002г./ давам следните предписания: 
 
 

Не бяха дадени. 

 
Извършили проверката: 
 

1. Костадин Милкотев – гл. експерт „ОЧВ” 

2. Снежана Сантева – старши експерт „Фин. к-л” 

3. Венета Василева – старши експерт „ОХВ и КР” 

От страна на „Белотекс-95” АД гр.Златоград по време на проверката 
присъства Ваклин Славчев Кехайов – Изпълнителен Директор. 

 
 
 

 
Утвърдил: 

 

 

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 

 


