
 

 

Д О К Л А Д 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 

на обект: ”Синхо Шууз” ЕООД, гр. Ямбол, производствена база гр. Ямбол 

 

На 15.04.2014 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна планова проверка на 

предприятие за производство на обувки от естествена кожа - ”Синхо Шууз” ЕООД, гр. Ямбол. 

   Проверени фактори на околната среда: отпадъци и опасни химични вещества и смеси. 

 Обхват на проверката: Извършена е проверка по счетоводни документи относно изпълнение 

на задълженията на дружеството по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и  във връзка с Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки (НООО); проверка по 

Регламент 850/ 2004 г. за устойчивите органични замърсители. 

  Направени констатации: 

  Управление на отпадъците: 

От проверката относно изпълнение на задълженията на дружеството по НООО и ЗУО, се 

установи следното: Използваният опаковъчен материал е картон (картонени кутии). 

През 2013 г. дружеството е изпълнявало задълженията си по чл. 9 от НООО за постигане на 

целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки чрез колективна система, 

представлявана от "Екобулпак" АД - организация по оползотворяване (ООп) на отпадъци от 

опаковки - договор № Д-4734-К-02/ 01.10.2010 г. 

В момента на проверката са представени копия на следните документи: анекс към договора с 

„Екобулпак” АД за 2013 г.; удостоверения, издадени от ООп за 2013 и 2014 г.; фактури, 

издавани от ООп за 2013 г. и платежни документи към тях за заплатени лицензионни 

възнаграждения за същата година. 

От извършената проверка по счетоводни документи се установи, че за периода 01.01.2013 г. – 

31.12.2013 г. „Синхо Шууз” ЕООД е подавало в срок коректно попълнени справки за пуснати на 

пазара количества опаковки (в кг.) на ООп. Лицензионните такси, дължими към ООп са 

заплатени в срок. 

Не се води в дружеството информацията по приложения № 12 (вътрешнофирмена 

спецификация) и приложения № 13 (месечни справки-декларации), съгласно изискванията на 

чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 

такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 

(Наредбата) за периода  01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. и 01.01.2014 г. – 31.03.2014 г. 

Върху опаковките на готовата продукция се поставя ясна и четлива маркировка съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от НООО - маркировка за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. 

 Опасни химични вещества и смеси:        

Дружеството закупува  кожата,  лепилото и ходилата, влагани в производството на обувки от 

фирма „Арт пласт“ ООД  гр. Ямбол. При проверката беше предоставен информационен лист за 

безопасност на лепило Денлакс, с включени REACH регистрационни номера на съставките му, 

сертификат за изпитване на естествена кожа, който удостоверява, че материалът отговаря на 



изискванията на БДС 15869-84. От направената проверка може да се заключи, че влаганите в 

производството материали нямат забранени вещества, обхванати от Регламент 850/2004 за 

устойчивите органични замърсители. 

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство: 

Дадено е предписание за предоставяне на допълнителна информация и документи относно 

отчетността на дружеството по Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 

продуктова такса на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 

отпадъци. 

Не са констатирани несъответствия с изискванията на ЗУО, Наредбата за опаковки и отпадъците 

от опаковки и Регламент 850/ 2004 г. за устойчивите органични замърсители 


