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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 саи” с оператор „Нидала” ЕООД, гр. Рудозем 

 

        На 09.04.2021г. (Констативен протокол №БР-15/09.04.2021г.) на основание Заповед № 

РД–08–28/22.03.2021год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „Нидала” ЕООД - гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“ №17 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 

        1. Компонент „Въздух” 

        2. Фактор на въздействие „Отпадъци” 

        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. Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му;  

        2. Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му;  

        3. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, 

Регламент (ЕО) № 1907/2006г., 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:        

       Обект на проверката са: 

        -  Инсталации, използващи органични разтворители и горивни инсталации; 

        - Помещения за съхранение на производствени и опасни отпадъци, отчетност, наличие 

на договори за предаване; 

        - Складове за съхранение на  химикали, информация по веригата на доставки. 

 

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

       Предмет на дейност на „Нидала” ЕООД е производство на саи за обувки, която се 

осъществява в два цеха - кроялен и шивашки. Производствената база на дружеството е в гр. 

Рудозем, ул. „Хан Аспарух“ №17.  
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1. Компонент „Въздух” 

Извършваната от дружеството дейност „Производство на обувки“ е вписана, съгласно 

чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух в Регистъра на инсталациите, 

извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими 

емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в 

атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. 

Представена е в срок справка - декларация за консумация и количество вложени органични 

разтворители в инсталацията през 2020г. Отоплението на обекта се осъществява посредством 

електрически уреди.  

Установено е, че е налице промяна на оператора, експлоатиращ инсталацията. 

      

2.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
 От дейността на дружеството на площадката се генерират отпадъци, класифицирани        

съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, както следва: 
        код  04 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде /от кожарската и кожухарската промишленост/; 

        код 15 01 10* - опаковки, съдържащи опасни вещества или остатъци от опасни вещества /от 

използваните лепила/; 

        код 20 01 21* - луминесцентни лампи от осветлението 

        Отпадъците се съхраняват на обособени и обозначени места, съгласно нормативните 

изисквания. Поради смесения състав, кожените отпадъци се предават на депо за ТБО-гр. 

Рудозем на база договор с оператора на депото и Становище от РИОСВ-Смолян за основно 

охарактеризиране на отпадъците. За отпадъци с кодове 15 01 10* и 20 01 21* се представят 

договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за тяхното предаване. Води се 

отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри. Лицата са запознати с дейността на НИСО - Национална информационна система 

„Отпадъци“. 

       Представен беше документ за изпратен в ИАОС-София годишен отчет за образуван 

отпадък с код 04 01 99 за 2020г., който не е попълнен правилно. За другите два генерирани 

отпадъка не са представени на хартиен носител в срок до 30.03.2021г. годишните отчети, но 

същите могат да се предоставят чрез НИСО в удължения срок до 30.04.2021г. 

               

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”        

Контрол по Регламент (ЕО) №1907/2006г. за регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. В производството се 

използва лепило „Eco automastik“, което се доставя от фирмата-ишлемодател. Представени 

бяха ИЛБ на български език и в съответствие с Регламент (EО) №830/2015. Дружеството 

декларира, че не извършва внос на химични вещества и смеси. 

Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси – За съхранение на лепилата е  обособен склад с непропускливи под и 

стени, без връзка с канализацията. Към момента на проверката няма налични количества, тъй 

като няма поръчки и цеха не работи. Изготвени са инструкции за съхранение и употреба 

съгласно чл. 4 от Наредбата. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

        От  извършената проверка на „Нидала” ЕООД се установи, че дейността на обекта 

съответства на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 
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разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), а относно пропуски в прилагането 

на Закона за чистота на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и Закона за управление на отпадъците 

/ЗУО/ бяха дадени предписания. 

 

VI. Предписани, 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 от 2002г./, чл. 120 от Закона за управление на отпадъците /Дв. бр. 53 от 

13.07. 2012г./ и чл. 26 от Закона за чистота на атмосферния въздух /Обн. Дв. бр.45 от 28 

Май 1996г/,  давам следните предписания: 

 

      1. Да се представят в ИАОС-София чрез НИСО, коригиран годишен отчет за отпадък с 

код 04 01 99 и годишни отчети за отпадъци с кодове 15 01 10* и 20 01 21*, за което да се 

уведоми РИОСВ-Смолян писмено.     

     Срок: 30.04.2021г.                                                               Отг. Калоян Стоилов-управител 

 

          

         2. Да се подаде в РИОСВ-Смолян Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата 

на инсталацията, извършваща дейности по Приложение №1 от Наредба № 7 от 2003 г., 

съгласно чл. 30л, ал.13 от ЗЧАВ. 

Срок: 10.05.2021г.                                                          Отг. Калоян Стоилов - управител 

 

 

 

VII. Дейности по последващ контрол 

 

 

 

 По време на проверката от страна на оператора присъства Калоян Стоилов-управител на 

„Нидала“ ЕООД и Фатме Сиракова-счетоводител. 

 

 

 

 

 


