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ДОКЛАД 
 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 30.10.2014г. на ”Барон” 

ЕООД-с. Змейца, Община Доспат 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 104/17.09.2014г. на Директора на РИОСВ 

– Смолян се извърши Комплексна проверка на „Барон” ЕООД-площадка с. 

Змейца, Община Доспат 
 
 

 І.Цели на проверката 
 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – 
Смолян по компоненти и фактори на околната среда: въздух, води, отпадъци, 
опасни химични вещества и продуктови такси за масово разпространени отпадъци, и 
да се даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на 
обекта с изискванията на екологичното законодателство. 
 
 Целите на проверката са: 
 1.Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда; 
 2.Недопускане експлоатацията на производството и дейностите без 
необходимите разрешителни; 
 3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни и 
евентуално тяхно актуализиране. 
 

 ІІ.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 

 
           1. Отпадъци: 
            -  производствени и опасни отпадъци- съхранение и отчетност  
            - плащане на продуктови такси за пуснати на пазара продукти, след  
употребата на които се получават МРО 
           2. Опасни химични вещества: 
           -  химикали, употребявани в производството 

3.Води: 
-  отпадни води, изправност и работа на пречиствателно съоръжение 
-  резултати от собствен мониторинг 
4. Въздух: 

          - ползване на летливи органични съединения /ЛОС/ 
  

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 
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 Основната дейност на дружеството е производство на обувки. Дейността се 
извършва на две площадки в с. Змейца - на първата площадка се извършват 
операциите кроене и шиене, а на втората площадка - монтаж на обувките. Шие се 
изцяло на ишлеме 

Настоящата проверка се направи по компоненти и фактори на въздействие на 
околната среда, при което се установи: 
  

 1.Компонент „Въздух” 

 
 Барон” ЕООД извършва дейност  - „производство на обувки или техни части” 
по Приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми  за допустими емисии на 
ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на 
употреба на разтворители в определени инсталации. 
           Дружеството притежава две инсталации на два различни адреса в с. Змейца в 
които се използват лепила за горепосочената дейност. Инсталациите са вписани в 
Регистър, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмоссферния въздух под 
рег.номера SML00004 и SML00005 за което Дружеството притежава удостоверения 
издадени от РИОСВ Смолян по надлежния ред. 
 

           2.Компонент „Води” 

 
           На обекта се формират битово-фекални отпадъчни води от санитарните 
възли, чрез площадкова канализация същите се заустват в СК – Змейца без ПСОВ. 

      

           3. Фактор на въздействие “Отпадъци” 

 
  От дейността на обувната фабрика се генерират производствени отпадъци с 

код 040199-отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост. Съхраняват се в 
полиетиленови чували в обособено помещение, около 100кг. производствени 
отпадъци. Същите се предават за обезвреждане на депо за ТБО-с. Барутин на 
базата на договор с оператора на депото-Община Доспат и становище по 
представен Доклад за основно охарактеризиране на отпадъците. Представени са 2 
броя кантарни бележки за предадените за обезвреждане производствени отпадъци 
през 2014г.  
            Други генерирани отпадъци:  
        -  флуоресцентни тръби, съдържащи живак /от осветлението/ 
        - опаковки от лепила и разредители – на площадка №2 /монтажен цех/ се 
съхраняват голямо количество метални опаковки от лепила и по-малко количество 
опаковки от разредители. 
        -  хартиени и полиетиленови отпадъци 

 На площадката не се съхраняват отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване, не се съхраняват и отпадъчни хидравлични масла от машините. 
Използуват се хидравлични масла на растителна основа, които само се доливат в 
машините, без да се извършва смяна.  

 По време на проверката не беше представена отчетната книга за образувани 
отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците , по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. 

 Не бяха представени договори с лица, които притежават необходимия 
документ по ЗУО за предаване на генерираните от дейността на дружеството 
отпадъци: луминесцентни лампи, опаковки от използваните химични вещества, 
хартия и полиетилен, съгласно изискванията на чл. 8, ал.1 от ЗУО. 

 По време на проверката управителя на фирмата, г-н Рушанов, отсъства 
поради пребиваването му в чужбина. 
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 „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
 

„Барон” ЕООД произвежда обувки на ишлеме. Дружеството въвежда на 
територията на страна опаковани материали, като: кожа, конци, лепила и др.  
          „Барон” ЕООД  е задължено лице по чл.14, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците. По време на проверката управителят е в чужбина, а счетоводителят е в 
болнични, поради което не се представят документи за начислена и заплатена 
продуктова такса. Дадено е предписание за представяне на необходимите 
документи с цел установяване на изпълнение на задълженията по чл.14, ал. 1 от 
ЗУО.  
  

           4. Фактор на въздействие “ОХВ” /Опасни химични вещества/ 

 
       Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие 
на химични вещества и смеси – чл.25, т.3-9 и т.16.  
1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 г. /REACH/  Статут на фирмата – 
потребител по веригата. В производството дружеството използува следните 
химикали: 
1. Лепила 
- монтажно за шивални  
- монтажно за ходила 
2.Разредител – за миене на бомбета и ходила. 
Дружеството поддържа  инвентаризационен списък на използуваните химикали и 
списък с доставчиците, актуални към момента на проверката.  Фирмата работи на 
ишлеме и химикалите се доставят от фирми в Италия, за които се изработват 
обувките.  Представени бяха  ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламента. 
 2. Контрол по  Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Използуваните химикали се съхраняват в два обособени склада с 
непропускливи под и стени, без връзка с канализацията. Химикалите се съхраняват 
в оригиналните опаковки на производителя при спазване на изискванията за 
съвместно съхранение.Изготвени са инструкции за съхранение и употреба съгласно  
чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС 

 

 

  IV.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
          

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

среда /ДВ. бр.91/2002г./, чл.114, ал.1, чл.119, ал.6 и чл. 120 от Закона за 

управление на отпадъците /ДВ. бр.53/13.07.2012г. / давам следните 

предписания: 
1. На основание чл. 119, ал.6 от ЗУО, в седем дневен срок от връчване на 
настоящия протокол, да се представи в РИОСВ-Смолян отчетната книга за 
образувани отпадъци за проверка. 
Срок: 06.11.2014г.   Отг. Изпълнителния Директор 
2. Да се представи в РИОСВ-Смолян копия от договори с лица, притежаващи 
необходимия документ по чл. 35 от ЗУО за предаване на отпадъците, описани в 
констативния протокол. 
Срок: 30.11.2014г.  Отг. Изпълнителния Директор 
3.Да се представят в РИОСВ-Смолян:  
а/ ВФС, МСД и копия на платежни документи за  внесена ПТ за периода м.10.2012г.-
м.09.2014г.;  
б/ При заплащане на ПТ в ПУДООС, да се представят декларации по пр. №7 за 
всеки извършен превод ; 
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в/  При наличие на договор с организация да се представят: копие от договора; 
отчетите, подадени  към организацията и издадените от нея фактури за периода 
01.10.2012г.-30.09.2014г.; 
г/  справки за: продадена продукция, закупени и изписани опаковки и за внесени и 
въведени опаковки  на територията на страната от 01.10.2012г. до 30.09.2014г.;   
срок: 06.11.2014г.  Отг. Управителя 

                                                
            От страна на „БАРОН” ЕООД по време на проверката присъстваха Костадин 
Георгиев Семерджиев -Изпълнителен директор и Величка Димитрова Семерджиева- 
производствен директор 

  
 
Утвърдил: 
 
 

 ЕМА ЕНЕВА 
 Директор на РИОСВ-Смолян 
 
 
 
 
 


