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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” ЕООД 

  
На 16.06.2021г. (Констативен Протокол № ЕН-025), експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД-08-28/22.03.2021г. на 

Директора на РИОСВ-Смолян на обект: Предприятие за производство на облекла за 

спорт, стопанисвано от „Мода Шпорт” ЕООД с. Равнища, община Мадан, обл. 

Смолян; 

 

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 изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

подзаконовите нормативни актове; 

 2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни 

актове;  

            3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове; 

  

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, отчетност на отпадъците и заплащане на продуктова такса; 

 

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

екологичното законодателство: 
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1. Компонент „Въздух” 

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. При 

проверката не са представени „Досиета на системите“. 

 От представения „Годишен отчет за използвани количества фреони през 2020 г.“, 

не са 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 65 KW. Съхранението на горивото е 

в 1 бр. вкопана цистерна, с обем 16 м3 и пластмасов бидон с изградена обваловка, с обем 4 

м3. 
  

2. Компонент „Води” 

От дейността на обекта се формират само битово-фекални отпадъчни води, които 

се пречистват в локално пречиствателно съоръжение с капацитет по хидравлично 

натоварване Qmax,d=20 m3/d. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Черна, съгласно 

условията на РЗ № 33110085/04.08.2009 г. и Решение № РР-2206/27.03.2015 г. за 

продължение, издадени от БДИБР-гр. Пловдив.  

Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, като за 2021 г. е 

извършен мониторинг за І-во тримесечие. С писмо изх. № 82/13.01.2021 г., в РИОСВ-

Смолян е представен отчет за 2020 г. за изпълнение на условията по РЗ, съгласно чл. 48, 

ал. 1, т. 12 от Закона за водите. 

Взета е водна проба от отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, преди заустване в р. 

Черна. На място е измерено рН=7,64. В точката на заустване не е установено наличие на 

биологични колонии по дъното на реката или видимо замърсяване на водите ѝ. 

След анализ на взетата водна проба отпадъчна вода е издаден Протокол от 

изпитване № 13-0174/24.06.2021г. на РЛ-Смолян, с който се установява надвишение на 

индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по РЗ № 33110085/04.08.2009 г. и 

Решение № РР-2206/27.03.2015 г. за продължение на БД ИБР - Пловдив.  

 

 3.  Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 От дейността на площадката се генерират отпадъци, класифицирани съгласно 

Наредба №2 за класификация на отпадъците, както следва:  

         - код 04 02 22 - отпадъци от обработени текстилни влакна. Предават се за 

обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Мадан, на база сключен 

договор с община Мадан и становище от РИОСВ-Смолян по представен Доклад за 

основно охарактеризиране. Отпадъците се съхраняват в метален контейнер, в близост до 

сградата. 

         - код 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки  и код 15 01 02 пластмасови опаковки 

– съхраняват се в закрито помещение. Предават се на юридическо лице, на база сключен 

договор. 

 - код 20 01 21* - луминесцентни лампи от осветлението – не се установяват такива 

при проверката, като не са образувани и предавани и през предходната година.  

           Образуваните отпадъци се събират и съхраняват разделно на обособени и 

обозначени места. Дружеството има предаден годишен отчет в ИАОС за 2020 г. чрез 

НИСО. Води се отчетност на отпадъците в НИСО и на хартиен носител. 

 

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

 „Мода Шпорт“ ЕООД 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 и с организация по оползотворяване на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване.  
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При проверката е установено, че за пуснатите на пазара опаковки се заплаща 

лицензионно възнаграждение към организацията за всяко календарно тримесечие, като 

последната издадена и платена фактура е за първото тримесечие на 2021 година.  

За периода 01.05.2016 г. – 31.05.2021 г. дружеството има пуснато на пазара ЕЕО 

само през м. 02.2017 г., за което е начислено и заплатено лицензионно възнаграждение 

към организацията. За останалия период са подавани нулеви отчети. „Мода Шпорт“ ЕООД 

има извършена регистрация в публичния регистър на ИАОС, съгласно изискванията на чл. 

45, ал. 1, т. 3 от ЗУО.  

       

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство:  

От извършената проверка на „Мода Шпорт” ЕООД с. Равнища, община Мадан е 

установено, че дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за управление 

на отпадъците. Относно спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух е дадено предписание, а по Закона за водите, във връзка с установеното 

надвишение на индивидуалните емисионни ограничения по РЗ № 33110085/04.08.2009 г. и 

Решение № РР-2206/27.03.2015 г., РИОСВ - Смолян ще предприеме действия по 

реализиране на административно-наказателна отговорност спрямо дружеството. 

 

          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 и чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух е дадено следното 

предписание:  

Да се представят в РИОСВ-Смолян копия на „Досиета на системите“, доказващи 

извършени проверки за херметичност.   

 

Срок: 30.06.2021 г. 

 Отговорник: Георги Кенов – управител 

          VII. Дейности за последващ контрол. 

Даденото предписание е изпълнено с писмо вх. № КПД-13-58 от 21.06.2021 г. на 

РИОСВ – Смолян.      

 

 


