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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 
 

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

за производство на обувки”, с.Късак, общ.Доспат с оператор  „САБА” ООД, 

гр.София, ул. „Цар Борис III”, №225А 

 
 

        На 28.06.2016 г. (Констативен протокол №ВВ-024/28.06.2016 г.), на основание 
Заповед № РД – 07 – 21/11.03. 2016  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се 

извърши  комплексна проверка на „Цех за производство на обувки”, с.Късак, 

общ.Доспат с оператор  „САБА” ООД, гр.София 
 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 
1. Компонент „Въздух” 
2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
   - Производствени и опасни отпадъци 
   - Финансов контрол на такси за МРО  
3.Фактор на въздействие  „Опасни химични вещества” 

 

ІІ.Цели на проверката 
   Целта    на проверката е да се даде оценка за  съответствие на дейността  на обекта 
с изискванията на: 
1.Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/; 
2.Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ ; 
3.Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси 
/ЗЗВВХВС/,Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH); 
и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  
 

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

проверени: 
Предмет на дейност на дружеството е производство на обувки. Работи се на ишлеме. 
Проверени бяха : 
    -  Употребата на разтворители – отчетност; 
    - Помещения за съхранение на производствени и опасни отпадъци , отчетност, 
наличие на договори за предаване; финансов контрол на такси за масово 
разпостранени отпадъци, склад за съхранение на химикали. 
    - Складове за съхранение на  химикали, информация по веригата на доставки. 
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство: 

 

1. Компонент „Въздух” 
      За производството на обувки се използуват два вида лепила.От началото на 2016 г. 
до момента са вложени около 300 кг. лепило.За 2015 г. операторът е представил в 
РИОСВ – Смолян справка – декларация за вложените количества лепила. 
Инсталацията е регистрирана съгласно чл.30л от ЗЧАВ. 
      За отопление се използва котел на твърдо гориво. 
 

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
      От дейността на обекта се генерират следните производствени отпадъци, 
класифицирани по Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, както следва: 
- 04 01 99- отпадъци, неупоменати другаде /от кожарската промишленост/ .- изрезки 

от кожи  - наличност от около 10 м
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- 20 01 21* - луминисцентни лампи- налични 5 кг. 
 -    15 01 01 - хартиени и картонени опаковки  - налични 42 кг. 
- 15 01 04 – метални опаковки – налични 36 кг. 
Всички отпадъци се съхраняват съгласно нормативните изисквания. Опасният отпадък 
20 01 21* - луминисцентни лампи се съхранява в заключено помещение. Местата за 
временно съхраняване са обозначени с табели с код и наименование на отпадъка. За 
образуваните отпадъци се води отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1 от 
04.06.2016 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с 
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър. За последните две години 
са предадени отпадъци с код 04 01 99 – изрезки от кожи на РД за ТБО – Доспат в 
количества 5 640 т., за което беше представена кантарна бележка.. Предадени са и 15 
кг. луминисцентни лампи с идинтификационен документ. Представен бе договор за 
транспортиране с „Витал ресурс” ЕООД, гр.Пловдив за събиране и транспортиране на 
отпадъци от луминисцентни лампи. 
 

 „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
Проверката се извършва съгласно спазване на изискванията за правилно 

начисляване и заплащане на продуктова такса, регламентирани в Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

„Саба” ООД е производител на обувки, боти и ботуши, които се изработват по 
поръчка на български и чужди фирми. Малка част от производството реализират на 
българския пазар.  

Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по чл.14, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците. За изпълнение на задълженията си „Саба” ООД 
има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.  

При проверката на документите за начислена и заплатена такса за пуснатите на 
пазара опаковки от 01.03.2014 г. до 31.05.2016 г. се установи: 

1. Водена е отчетност по приложение №12 (Вътрешнофирмени спецификации) и по 
приложение №13 (Месечни справки-декларации) от Наредбата за определяне на реда 
и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци. 

      - При проверка на теглата на някои опаковки, в които се продават продукти на 
вътрешен пазар се установи, че те съвпадат с посоченото във Вътрешнофирмената 
спецификация за 2016г.  

2. Отчетени са на организацията посочените в месечните справки-декларации 
количества опаковки, пуснати на пазара до 31.12.2015г. /отчитането се извършва  на 
шестмесечие/. Същите опаковки са фактурирани от организация и са им заплатени 
лицензионни възнаграждения.  
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3. Дружеството получава някои основни и спомагателни материали от Италия, 
които са с опаковки от пластмаса, хартия и дърво. В документи за начислена и 
заплатена такса, както и в справката за внесените материали не са посочени 
пластмасовите опаковки. Тъй като всички счетоводни документи на „Саба” ООД се 
съхраняват в офис в гр. София, при проверката не се определи от кога се въвеждат на 
територията на страната и пластмасови опаковки, поради което са дадени 
предписания.  

3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
       1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/. Статут на фирмата – потребител по 
веригата. При  производството на обувки  се използуват различни видове лепила, които 
се закупуват от Италия от фирмата ишлемодател.  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. Използваните химикали се съхраняват в специално обособен склад с 
непропускливи под и стени без връзка с канализацията в оригиналните опаковки на 
производителя,съгласно изискванията на  ИЛБ. Изготвени са инструкция за съхранение 
и употреба съгласно  чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС. 
 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 
        От  извършената проверка се установи, че дейността на обект „Цех за 
производство на обувки”, с.Късак, общ.Доспат с оператор  „САБА” ООД  съответства на 
изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона за защита 
от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Регламент 
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), и  подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 
За контстатираните несъответствия по ЗУО бяха дадени 2 бр. предписания 
 
 

Предписание, дадено на основание чл.114, т.1 и чл. 120 от ЗУО: 
1. В срок до 15.07.2016г. да се представи в РИОСВ-Смолян детайлна справка  за 

внесените и въведените на територията на страната материали от ЕС през периода 
01.03.2014г.-31.05.2016г., която да съдържа: датата на внос/ВОП; вид материал; 
количество; вид на опаковката и килограмите им.  

 

               Отговорник: Валентин Панов -    Управител 
 
 2. При наличие на въвеждане и/или внасяне на територията на България на 
пластмасови опаковки за проверявания период, да се представят в РИОСВ-Смолян 
документи за платена такса за тях. 
   

                                               Срок: 15.07.2016г.       

                                               Отговорник: Валентин Панов -   Управител 
 
 
 

VII. Дейности по последващ контрол 
Контрол по изпълнение на дадените предписания. 
 
По време на проверката от страна на оператора присъства Красимир Асенов – главен 
технолог - счетоводител 
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Извършили проверката: 
 
По компонент „въздух” – инж. Тодор Каров, главен експерт 
 
По фактор „отпадъци” – инж. Павлина Димчевска, директор дирекция „КПД” 
 
По фактор  „отпадъци” – финансов контрол – Снежана Сантева, главен експерт 
 
По фактор „ОХВ” и координатор на проверката  – инж. Венета Василева, главен 
експерт  

 
 
 
 

Съгласувал: 
инж. Павлина Димчевска – директор дирекция „КПД” 


