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ДОКЛАД 
  
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 01. 06. 2015 г. на ателие за 

химическо чистене „СИЯНИЕ” към “ЧАТАЛБАШЕВИ” ЕООД, гр. 
Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. 

 
 
 

 На основание Заповед № РД-07-30 от 23.03.2015 г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка на ателие за химическо чистене 

„СИЯНИЕ” към “ЧАТАЛБАШЕВИ” ЕООД, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. 

 

I. Цели на проверката 

 
Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ 

Смолян по различни компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху 

нея 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. Площадка за съхранение на отпадъци. Продуктови такси. 

2. Консумация на летливи органични съединения, съгласно Наредба № 7 от 21 

октомври 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; 

3. Инсталации за пране и използване на ОХВ. 
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III. Състояние на обекта, отразено в констативния  протокол 

 
              
Ателие за химическо чистене „Сияние” към „ЧАТАЛБАШЕВИ” ООД предлага 

услуги по химическо чистене – пране с химически препарати, сушене, гладене на 

дрехи, килими и пътеки. 

 

 От извършената проверка се установи:  
 

 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
  
Прането се извършва с препарати „Персил”, „Первол”, „Ариел” и „Бонукс”. 

Органичния разтворител е  перхлоретилен. 

Дружеството е представило в РИОСВ – Смолян План за управление на 

разтворители (ПУР), съгласно чл. 20, ал. 1 на Наредба №7/2003 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, като в него са извършени измервания, анализи и оценки на: 

1. Дебит на вентилационните системи; 

2. Съдържанието на ЛОС за съответните изтускащи устройства; 

3. Съдържание на ЛОС в крайните продукти и отпадъците; 

На основание чл. 20, ал. 7 на Наредба №7/2003 г. е утвърден ПУР на ателие 

за химическо чистене „Сияние” за 2015 година. Нормата за общи емисии /НОЕ/ по 

Наредбата за химическо чистене  е 20 г/кг ОР, а за ателието съгласно изготвения 

ПУР емисиите на ОР възлизат на 15 г/кг. 

В срок до 31.03.2015 г. в РИОСВ Смолян е представена информация за 

органични разтворители употребени в ателието за хим.чистене за 2014 година. 

Дружеството е регистрирало инсталацията си в РИОСВ Смолян, в 

съответствие с чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.   

 

 

2. Фактор на въздействие  „ОХВ” 

 
Проверката се извършва съгласно чл.25, т.3-9 и т.16 от  Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси.  

Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/.  Статут спрямо регламента – 

потребител по веригата. За почистване се използуват Детафикс хлор  и Детафикс 

ростол за предварителна обработка и перхлоретилен в  машината. 
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 Химикалите се закупуват от български фирми.Представени бяха  ИЛБ на 

български език и в съответствие с чл. 31 от Регламента.  

Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси – Към момента на проверката на площадката не се съхранява 

перхлоретилен. Цялото количество около 40 л. е в обема на машината. Препаратите 

за предварително третиране се съхраняват на обособен участък на площадката при 

спазване на изискванията за съвместно съхранение.Изготвени са   инструкции, 

съгласно изискванията на Наредбата. 

 

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” - „Финансов контрол на такси за масово 

разпространени отпадъци” 

 
Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците.  

 

„Чаталбашеви” ООД стопанисват химическо чистене и обществена пералня. 

Готовото пране и почистените дрехи се връщат на клиентите с опаковка – 

полиетиленови пликове.  

Дружеството 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. 

Чаталбашеви” ООД изпълнява своите задължения чрез колективна система, 

представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. От 

01.01.2015 г. дружеството има сключен договор с друга организация. 

 При проверката се установи: 

1. Води се отчетност по приложение №12 (Вътрешнофирмени спецификации) и 

по приложение №13 (месечни справки-декларации), 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. 

2. Отчетените количества опаковки на организацията са повече от  пуснатите на 

пазара опаковки  през периода 2011 г. – 2014 г. За 2015 г. е подаден отчет по 

прогнозни данни. Представени са  фактури, издадени от организацията. 

3. Платени са лицензионни възнаграждения за пуснатите на пазара опаковки от 

2011 г. до 2014 г. , а за 2015 г. е платена такса по прогнозни данни. 

4. „Чаталбашеви” ООД няма внос и не въвежда на територията на страната 

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

            Предписания не бяха дадени. 
 
                 
 
 
 
 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

Извършили проверката: 
 

1. инж.Тодор Каров - главен експерт „ЛОС и ВФФ”– координатор на 

проверката 

2. инж. Венета Стоянова Василева – главен експерт „ОХВ” 

3.  Снежана Живкова Сантева – главен експерт „ФКТРМО” 


