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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 28.02.2017 г. (Констативен протокол №АВ-015/28.02.2017 г.), на основание Заповед 

№ РД–08–10/10.02.2017  год. 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”; 

- Продуктови такси 

    

 

ІІ.Цели на проверката: 

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

изискванията на: 

1. Закон за чистотата на атмосферния въздуха и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им.  

2. Закон 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 продукти. 

    

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

законодателство: 

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: 



16.3.2017 г. 
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1. Компонент „Въздух”: 

 За химическо почистване се използва органичен разтворител перхлоретилен. 

 Дружеството предстои до 31.03.2017 г. да представи в РИОСВ-Смолян „План за 

управление на разтворителите“ съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7 / 2003 г. за нормите за 

допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда. 

 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” : 

 Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси.   

 1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/.  Статут на фирмата – потребител по 

веригата. При дейността на фирмата се използват следните химикали: 

 - перхлоретилен; 

 - перилни препарати; 

 - белина и антимухъл; 

 Препаратите се закупуват от български фирми. Същите са придружени с ИЛБ. 

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

и смеси. Към момента на проверката на площадката не се съхраняват свежи количества 

„перхлоретилен“. Останалите химикали се съхраняват в оригинални опаковки на 

производителя. 

 

3.Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

       „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
 

Извърши се проверка за спазване на изискванията за правилно начисляване и 

заплащане на продуктова такса, регламентирани в Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

При извършената проверка за периода 01.05.2015 г. - 31.01.2017 г. се установи: 

1. „Чаталбашеви” ООД стопанисват химическо чистене и обществена пералня. 

Почистените и изпраните артикули се връщат на клиентите опаковани.  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.  

      2. За изпълнение на задълженията си дружеството има сключен договор с организация 

по оползотворяване на отпадъци от опаковки.  

3. Водена е отчетност за пуснатите на пазара опаковки, съгласно нормативните 

изисквания. 

4. Подадени са годишни отчети на организацията за пуснатите на пазара опаковки 

през 2015г. и 2016г. 

5. За 2016г. имат издадена фактура от организацията за прогнозни количества 

опаковки. Задължението не е платено, поради което се даде предписание за представяне на 

платежен документ за платена такса. 

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

Генерираните отпадъци от опаковки се събират разделно и се предават на базата на сключени 

договори с лица притежаващи по чл. 35 от ЗУО. 

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, 
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Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси и съответната подзаконова нормативна уредба.  

Дружеството изпълнява задълженията си за начисляване и заплащане на продуктова 

такса.  

       

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 Предписание, дадено на основание чл. 120 от ЗУО: 

 

1. Да се представи в РИОСВ-Смолян копие на документ, удостоверяващ заплащане на 

продуктова такса за пуснатите на пазара опаковки през 2016 г. 

                             

  срок: 13.03.2017г.                           отговорник: Данчо Чаталбашев 

                                                                                   управител 

 

VII. Дейности по последващ контрол: 

 

 Даденото предписание е изпълнено, а именно представено е копие на документ 

удостоверяващ заплащане на продуктова такса за 2016 г. с вх. № КПД-13-37/07.03.2017 г. на 

РИОСВ-Смолян. 

 

 
 

 

 


