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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 
 

 
ДОКЛАД 

 
 

от комплексна проверка на обект: „Брод Лъки“ ЕООД– гр. Лъки,  

община Лъки, област Пловдив 

 
 На 19.08.2021г. (Констативен протокол № БР-55), експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД–08–55/01.07.2021 год. на 

Директора на РИОСВ-Смолян на обект: „Предприятие за производство на горни трикотажни 

облекла“ , гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив, стопанисван от „Брод Лъки“ ЕООД. 

  

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 

1. Компонент „Въздух”; 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци и продуктови такси за опаковки“; 

 

 IІ. Цел на проверката   
Текущ контрол за: 

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

подзаконовите актове по прилагането му; 

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

нормативни актове по прилагането му. 

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

проверени:  

  Горивни инсталации и контрол на изпускани емисии на вредни вещества в 

атмосферния въздух от неподвижни източници, начини за съхранение на образуваните 

отпадъци, водене на отчетност, наличие на договори, продуктови такси за опаковки. 

 

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

екологичното законодателство:  
 „Брод Лъки“ ЕООД е предприятие за производство на горни трикотажни облекла. 

Дейността се извършва в една производствена зала и обхваща плетене, шиене, окачествяване 

на стоката, гладене и пакетиране на готовата продукция. Работи се на трисменен работен 

режим. 

  

 1. Компонент „Въздух” 

           На обекта за производствени нужди и отопление на сградата има монтиран Парен 

котел “Bosch” с максимална мощност 1000 KW, използващ за гориво „метан“. Горивната 

инсталация се използва целогодишно за производство на пара и през зимните месеци за 
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отопление на административните и производствени помещения. Дружеството не представя 

протоколи от извършени Собствени периодични измервания, на изпускани емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух на изход горивна инсталация. 

 

 2. Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 

     От дейността на предприятието се генерират следните видове отпадъци, за които е 

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

следва: 

- 04 02 22 – отпадъци от обработени текстилни влакна; 

- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

- 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

- 20 01 21* - луминесцентни лампи 

 

           Отпадъците се съхраняват разделно на първия етаж в сградата. Местата за съхранение 

на отпадъците са обозначени с кода и наименованията им по наредбата за класификация на 

отпадъците. Представят се договори за предаване на отпадъците на лица, притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗУО.            

    Води се отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №1 от 

04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.   Представя се обратна разписка от 

изпратен годишен отчет за 2020г. до ИАОС-София на хартиен носител.  

    Лицата са запознати със задължителните изисквания за водене на отчетност в НИСО-

Национална информационна система за отпадъци, чийто удължен срок е 30.09.2021г. 

 

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

 

Брод Лъки“ 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. При проверката се установи, че дружеството води отчетност по Наредбата за 

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

лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на пазара опаковки, като 

последното плащане е за периода 01.01-30.06.2021 г.  

  

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 
От извършената проверка на обект „Предприятие за производство на горни 

трикотажни облекла“, стопанисван от „Брод Лъки“ ЕООД-гр. Лъки е установено, че 

дейността му съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

съответната подзаконова нормативна уредба, а относно спазване изискванията на  Закона за 

чистотата на атмосферния въздух е дадено предписание със срок за изпълнение.  

 

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

         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. 45/1999 г.) давам следното предписание, срок за изпълнение, отговорник: за 

изпълнението: 

 

 1. Да се извършат собствени периодични измервания, на изпускани емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух, на изход парен котел и да се представи в РИОСВ-Смолян 

Доклад за извършени СПИ, съгласно чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за 
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измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници. 

 

        Срок: 30.11.2021 г. 

        Отг.: Йордан Георгиев-управител 

 

 

VII.  Дейности за последващ контрол. 
   

       След представяне на доклада за извършени  СПИ и при наличие на превишени 

стойности, ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, съгласно ЗООС и 

ЗЧАВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


