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ДОКЛАД 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 26.03.2014г. на ”САБА” 

ООД-гр. София, площадка с. Късак, общ. Доспат, област Смолян 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 8/05.02.2014г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „САБА” ООД-с. Късак, 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 обектите/дейностите без необходимите 
разрешителни; 
 3.Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в 
съответното разрешително. 
 

 ІІ.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 
           1. Въздух: 
            - ползването на летливи органични съединения (ЛОС) 
           2. води: 
            -  отпадни води, изправност и работа на пречиствателно съоръжение; 
            -  резултати от собствен мониторинг       

3.Отпадъци 
-производствени и опасни отпадъци – съхранение и отчетност; 
-плащане на продуктови такси за пуснати на пазара продукти след употребата 

на които се получават МРО; 
4. Опасни химични вещества 

  

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 
 

 Основната дейност на дружеството е производство на мъжки, дамски и 
детски обувки, боти и ботуши от естествена кожа. Работи се на ишлеме, дейността 
се извършва от 80 човека на едносменен работен режим. През месеците януари и 
февруари 2014г. на площадката не е извършвана дейност. 

Настоящата проверка се направи по компоненти и фактори на въздействие на 
околната среда, при което се установи: 
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 1.Компонент „Въздух” 
             Инсталацията за производство на обувки на фирмата е вписана, съгласно 
чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух в Регистъра с Рег. №SML 
000015. 
            Използуват се лепила на италиански производители „Форестали С.Р.Л.”. 
            Справка-декларация за вложените лепила и разтворители със срок 
31.03.2014г. все още не е подадена в РИОСВ-Смолян. 
  

           2.Компонент „Води”               
           На обекта се формират единствено битово-фекални отпадъчни води  от 
санитарните възли, по представени фактури  е видно, че се използват и заустват 
около 18 м

3
 месечно. Отпадъчните води се заустват в селска канализация на с. 

Късак без пречистване, регламентирано със сключен договор с „В и К“ ЕООД гр. 
Смолян. 

           3. Фактор “Отпадъци” 
   От дейността на обувната фабрика се генерират отпадъци с код 040199-

отпадъци, неупоменати другаде /от кожарската промишленост/ . По-големите 
парчета кожени отпадъци се връщат обратно на доставчика за производство на 
други изделия, а дребните кожени изрезки се съхраняват в затворено помещение. 
Към момента на проверката се съхраняват около 0.630тона отпадъци в кашони. 
Производствените отпадъци се обезвреждат чрез депониране на Регионално депо 
за ТБО-с. Барутин, като през 2013г. и до момента не са предавани отпадъци на 
депото.  

На площадката се съхраняват около 22кг. излезли от употреба луминесцентни 
лампи от осветлението в заключено помещение и около 20кг. излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване. Кашоните се използуват многократно. От 
използваните в производството лепила се генерират отпадъци от метални опаковки, 
които се съхраняват на обекта. 

Отчетната книга за образувани отпадъци се води, съгласно изискванията на 
Наредба №2/22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците. Съгласно нормативните изисквания, дружеството е 
представило годишен отчет за образувани отпадъци за 2013г. до ИАОС-гр. София с 
Вх. №26-00-395/07.03.2014г. 

 
„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци”           
„Саба” ООД произвежда обувки, които пуска на пазара опаковани. Извърши се 

проверка по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, при която се 
установи, че използваните опаковъчни материали са картон и хартия.  

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. Задълженията си „Саба” ООД 
изпълнява чрез колективна система, представлявана от организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки.  
          При проверката се представиха: 
1. Приложения №12 (Вътрешнофирмени спецификации) и №13 (Месечни справки-
декларации)  за 2012г. и 2013г.  от  Наредбата за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци. 
2. Отчети, подадени към организацията за пуснатите на пазара опаковки  през 
2012г. и 2013г., както и издадените за тях фактури. 
3. Платежни документи за платена такса към организацията за пуснатите на пазара 
опаковки до 31.12.2013г.  
4. При проверката не са представени Вътрешнофирмена спецификация за 2014г. и 
Месечни справки-декларации за м.01 и м.02.2014г., за които е дадено предписание. 

 



08.4.2014 г. 

 
 

3/3 

       4. 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 1907/2006 г. /REACH/. Статут на фирмата – потребител по 
веригата. В производството се използуват различни видове лепила. Дружеството 
поддържа  инвентаризационен списък на използуваните химикали и списък с 
доставчиците, актуални към момента на проверката.  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 съгласно изискванията 
на  ИЛБ.Изготвени са инструкция 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, т.1 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 получаване на 
констативния протокол да се представят в РИОСВ-Смолян: Вътрешнофирмена 
спецификация за 2014г. и Месечни справки-декларации за м.01 и м.02.2014г. 

 
срок: 02.04.2014г.                               
Отг. Управителя на „САБА” ООД 
 
 

 
 
Утвърдил: 
 
 

 ЕМА ЕНЕВА 
 Директор на РИОСВ-Смолян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


