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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Фабрика 

за производство на текстилни изделия“ в гр. Златоград, ул. „Прогрес“ № 1, община 

Златоград, област Смолян. 

 

 На 25.05.2021г. с Констативен протокол № АВ-022, на основание Заповед № РД–08–

28/22.03.2021г. на Директора на РИОСВ – Смолян е извършена комплексна проверка на 

„БЕЛОТЕКС-95“ АД, гр. Златоград. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Въздух“; 

2. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци“; 

 

ІІ. Цели на проверката: 

    Текущ контрол за: 

 1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

 2. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

 3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му. 

 

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

 Обект на проверката са: 

 Горивна инсталация по Наредба № 1/2005 г. и инсталации, заредени с хладилни 

агенти, попадащи в обхвата на Регламент № 517/2014 г.;  

 Съхранение на образуваните отпадъци, договори с фирми за предаването им и водене 

на отчетност;  

 Складове за съхранение на химикали. Информация по веригата на доставки. 

   

    

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

законодателство: 

 Основната дейност на обекта е производство на текстилни изделия без облекло. 

Тъкачното производство е преустановило дейност през 2019 г. 
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1. Компонент „Въздух”: 

 

 Контрол по Регламент ЕО № 517/2014 г.: 

 На обекта не се установиха наличие на стационарни хладилни и климатични 

инсталации, заредени с хладилни агенти (фреони). 

  

 Контрол по Наредба № 1/2005 г. 

 На обекта за отопление и производствени нужди има монтиран 1 брой парен котел - 

ПК „Факел 10“ F1K1с мощност 0,8 MW, работещ на твърдо гориво (иглолистна дървесина). 

За горецитирания котел има действаща текуща санкция по реда на ЗООС, наложена от 

Директора на РИОСВ-Смолян. 

 Дружеството е предприело действия по монтиране на пречиствателно съоръжение 

към парния котел, с цел намаляне замърсяването на въздуха от неговата работа. Пускането в 

експлоатация на пречиствателното съоръжение ще се извърши до средата на 2021 г.     

 

2. Фактор „Опасни химични вещества”: 

  

 В момента на проверката, тъкачният цех не работи, на площадката не се съхраняват 

химикали, които се използват в производството за скробване. 

 Дружеството декларира, че не извършва внос на химични вещества и смеси и няма 

задължение да извърши регистрация по Регламент REACH и нотификация по Регламент 

(ЕО) № 1272(CLP). 

 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

  

 Производствени и опасни отпадъци 

         

         От дейността на дружеството се генерират производствени и опасни отпадъци, за които 

е извършена класификация по Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците, както 

следва: 

-  Код 04 02 22 – Отпадъци от отработени текстилни влакна; 

-  Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки; 

-  Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки; 

-  Код 20 01 21*  - Луминесцентни лампи; 

-  Код 20 01 40 – Метали. 

         Представени са сключени договори за предаване на отпадъците за последващо 

третиране. 

 „Белотекс-95“ АД води електронна отчетност за отпадъците с кодове: 04 02 22, 15 01 01 

и 15 01 02, посредством Националната информационната система за отпадъци,  като за тях са 

подадени и годишни отчети чрез системата. За останалите два кода се води отчетност в 

заверена от РИОСВ-Смолян отчетна книга за образувани и предадени отпадъци.  

          

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

 

„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. За изпълнение на своите задължения, 

дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки. При проверката се установено, че дружеството води отчетност по Наредбата за 

определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Редовно се заплащат 

лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на пазара опаковки, като 

последното плащане е за периода 01.01-31.03.2021 г.  
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V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 От извършената проверка на „Белотекс-95“ АД, гр. Златоград е установено, че 

дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за защита от вредното 

въздействие на химични вещества и смеси и Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

По отношение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух са дадени 

предписания за отстраняване на установеното несъответствие. 
       

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:  

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

околната среда(ДВ, бр. 91/2002 г.) и чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух (ДВ, бр. 4/1996 г.) давам следното предписание: 

 

 1. Да се извърши собствено периодично измерване за изпусканите емисии в 

атмосферния въздух на изход парен котел, след въвеждане в експлоатация на 

пречиствателното съоръжение, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 

26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и се представи в РИОСВ-Смолян 

„Доклад за извършените измервания“, съгласно чл. 39 от Наредба № 6/1999 г.. 

 

       Срок: 30.11.2021 г. 

                                                                                    Отговорник: Ваклин Кехайов –  

                   изпълнителен директор 

 

 

VII. Дейности по последващ контрол: 

Няма 

 

 


