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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

ДОКЛАД 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  
„Мода Шпорт” ООД

На 04.07.2018г. (Констативен Протокол №БР-040) експерти от РИОСВ-Смолян 
извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-08-102/20.06.2018г. на Директора 
на РИОСВ-Смолян на обект: „Мода Шпорт” ООД-гр. Смолян, с. Равнища, община 
Мадан – предприятие за производство на облекла.

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 
1. Компонент „Въздух” 
2. Компонент „Води” 
3. Фактор „Отпадъци” 

IІ.Цели на проверката 

Текущ контрол за: 
1. Изпълнение на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и 

поднормативната уредба към него;
2. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и поднормативната уредба към 

него;
            3. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
поднормативната уредба към него.

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

Обект на проверката са локалното пречиствателно съоръжение за битово-фекални 
води от предприятието, проверки на хладилни и климатични инсталации с над 3 кг. фреон и 
техните досиета за херметичност, начин на съхранение на производствените и опасни 
отпадъци, договори с фирми за предаването им, отчетност на отпадъците. 

ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 
екологичното законодателство:

Основната дейност на фирмата е производство и търговия на облекла за свободното 
време и спорт. Производственото хале е разпределено по цехове – кроялно, бродерия и 
шивашки цех. Обособени са складови помещения за платове и суровини и помещение за 
съхранение на отпадъците. 

1. Компонент „Въздух” 
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          На обекта за охлаждане на работните помещения има монтирани 4 бр. климатични 
инсталации заредени с фреон R 407, с количества 12,4 кг. всяка една от тях. За инсталациите 
се водят „Досие на системата“, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за 
реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи 
дейности с оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове, както и за 
документирането и отчитането на емисиите на флуоросъдържащи парникови газове. В 
РИОСВ-Смолян е представен „Годишен отчет за използвани количества фреони през 2017 
г.“. От извършената проверка на „Досиетата на системите“ и представения „Годишен отчет 
за използвани количества фреони през 2017 г.“ няма констатирани пропуски и допълвания на 
фреони. Проверките на инсталациите се извършват от лицензирано лице със Сертификат 
издаден от Българската браншова камера. 

За отопление на работните помещения има монтирани 2 бр. котли с горелки работещи 
на дизелово гориво, с мощности 430 KW и 55 KW. Съхранението на горивото е в 1 бр. 
вкопана цистерна с обем 16 м3 и пластмасов бидон с обем 4 м3 с изградена обваловка.   

2. Компонент „Води” 
Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти 

формиращи отпадъчни води, в това число контрол на изпълнението на условията поставени в 
Разрешителното за заустване. 

За отпадъчните води от производствената сграда има действащо 
РЗ№33110085/04.08.2009г. и Реш.№РР-2206/27.03.2015г. за изменение и допълнение, 
издадено от БДИБР – Пловдив, с краен срок на действие 04.08.2021г.  

За пречистване на отпадъчните води, които са битово-фекални от санитарни възли и 
столова, е  изградено пречиствателно съоръжение с капацитет по хидравлично натоварване Q 
max=20m3/d. След пречистването им, същите се заустват в р.Черна, съгласно РЗ. ЛПСОВ е в 
нормално експлоатационно състояние. Дружеството е извършило собствен мониторинг на 
отпадъчните води за първо и второ тримесечие на 2018г. Няма установени превишения на 
ИЕО заложени в Разрешителното за заустване.  

3.  Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 
От дейността се генерират следните отпадъци: 
1. Отпадъци от обработени текстилни влакна с код 040222. Предават се за обезвреждане 

на депо за ТБО-гр. Мадан чрез договор с оператора на депото и становище от РИОСВ-
Смолян по представен доклад за основно охарактеризиране на отпадъците. Представени са 
кантарни бележки за депонираните количества производствени отпадъци. 
         2. Хартиени и картонени опаковки с код 15 01 01-предават се на лица, притежаващи 
документ по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране чрез договор. 
         3. Пластмасови опаковки с код 15 01 02-предават  се на лица, притежаващи документ по 
чл. 35 от ЗУО за последващо третиране чрез договор. 
         4. Луминесцентни лампи от осветлението с код 20 01 21* - съхраняват се в затворено 
помещение в първичните им опаковки. 
         На се констатираха съхранени отпадъци от електрическо и електронно оборудване. 
         Всички отпадъци се събират разделно на мястото на образуване. Извършва се 
предварително третиране, като хартията и пластмасата се балират преди предаване за 
оползотворяване, а текстилните отпадъци се опаковат в чували. За отпадъците е извършена 
класификация, съгласно изискванията на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците.      
Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, а именно: 
- попълва се отчетната книга за образувани отпадъци; 
- представен е годишен отчет за образувани отпадъци за 2017г. до ИАОС-гр. София, за което 
се представя документ от Български пощи. 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
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законодателство:
           От извършената проверка на „Мода Шпорт” ООД-гр. Смолян се установи, че обекта 
съответствува на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух, Закона за водите 
и Закона за управление на отпадъците. 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:  
           Не са дадени предписания. 

VII. Дейности за последващ контрол. 
Няма. 

От страна на дружеството на проверката  присъстваха г-н Георги Кенов – управител 
на „Мода Шпорт” ООД и г-жа Даниела Терзиева – технически изпълнител и ТБ. 


