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ДОКЛАД 
 
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 04.11.2015 г. на „ФИНТА”АД – 

клон Рудозем 
 
        На основание Заповед № РД – 07 – 156/24.09.2015 год. на Директора на 
РИОСВ – Смолян на 04.11.2015  г.  се извърши комплексна проверка на 

„ФИНТА”АД – клон Рудозем 
 

І.Цели на проверката 
        Проверката е комплексна и е извършена от експерти на РИОСВ – Смолян по 
компоненти и фактори на въздействие  на околната среда с цел  да се даде оценка 
на степента на съответствие на дейността  на обекта с изискванията на 
екологичното законодателство –Закон за управление на отпадъците /ЗУО/, Закон за 
чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закон за защита от вредното въздействие 
на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ 
 

ІІ.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 
 1.Употреба в производството на органични разтворители, формиращи емисии 
на ЛОС. 
 2.Производствени и опасни  отпадъци. 
 3.Опасни химични вещества. 
 

ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, съгласно 

констатациите от извършената проверка 

 „ФИНТА”АД – клон Рудозем е предприятие за производство на саи за 
обувки. Предприятието работи на пет дневна работна седмица, сутрин от 8

00
 часа до 

17часа. Към датата на проверката общо работещите в предприятието са около 50 
човека. 
 

 1.Компонент „Въздух”  

 

 
 Дружеството извършва дейност „Производство на обувки” по Приложение №1 

от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, 
изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в 
определени инсталации. 

Инсталацията за производство на обувки е с едно и също седалище и адрес на 
управление и е регистрирана в РИОСВ Смолян, съгласно чл. 30л, ал. 8 от ЗЧАВ.  

В РИОСВ – Смолян е представена в срок справка-декларация за вложените 
лепила и органични разтворители при извършване на дейността, съгласно Наредба 
7/2003 г. за календарната 2014 година. 

През 2014 г. използваните лепила са 1 450 тона. За 2015 г. към датата на 



13.11.2015 г. 
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проверката вложените лепила са около 1 208 тона.  
 
 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
          Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
          От дейността на площадката – кроене и шиене на саи за обувки се образуват 
отпадъци, класифицирани с код 04 01 99 – отпадъци неупоменати другаде  от кожарската 
и кожухарската промишленост.  
От началото на 2015г. до момента на проверката са генерирани 4,4 т. отпадъци. Същите 
се предават за обезвреждане на Общинско депо за неопасни отпадъци гр. Рудозем на 
база сключен договор..Представен е годишен отчет за 2014г. в ИАОС гр. София, за което 
се представи обратна разписка и копие на отчета.  
Има издадено становище от РИОСВ-Смолян по внесен доклад за основно 
охарактеризиране на отпадъци. 
При проверката не се установиха други отпадъци на площадката. Води се отчетност 
съгласно нормативните изисквания. 
   
 

3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
          Проверката се извършва съгласно Закона за защита на вредното въздействие 
на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). 
 1.Контрол по  Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Статут на фирмата  - 
„потребител по веригата”. В производството се използува лепило MONTEROL 260F, 
което се закупува от български фирми. Представен бе ИЛБ на български език и в 
съответствие с нормативните изисквания.  
          2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Лепилото се съхранява в специално обособен  склад с ограничен 
достъп, трайна настилка, без връзка с канализацията, добре вентилиран, в 
оригиналните опаковки на производителя.  
Изготвени са инструкции за безопасно съхранение, съгласно чл.4 от Наредбата. 
 
 

 ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 
 Не са дадени   

  

 

 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
Директор на РИОСВ – Смолян, 
 
 
Извършили проверката: 
1.инж.Венета  Василева – главен експерт,  фактор „ОХВ”, координатор на 
проверката 
 
2.инж.Тодор Каров -  главен експерт, компонент „Въздух” 
 
3.Евгени Невенов -   главен експерт, фактор „отпадъци”  
 
 


