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От комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
 
Обект: „ФЛАВИЯ” АД, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител – юг” 
 
Дата на извършване на проверката: 03.11.2010 г. 
 
Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

 Атмосферен въздух 
 Управление на отпадъци 
  ОХВ 
 

Експерти от РИОСВ-Пловдив: 
  
 Представител на “ФЛАВИЯ” АД, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител – юг”     
  
Цели на проверката: 
       Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на 
обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите 
нормативни актове. 
 
 Проверени инсталации и дейности: 
На основание чл.148 , ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда / ДВ бр.91 / 2002  и 
посл.изм.и доп./ и утвърден от министъра на околната среда и водите план за контролната 
дейност на РИОСВ-Пловдив през 2010 г. и Заповед №  248 / 18.10.2010 г. на Директора на 
РИОСВ – Пловдив:  се извърши проверка в “ФЛАВИЯ” АД, гр. Пловдив, бул. „Цар 
Борис III Обединител – юг”    с основна дейнаост производство на обувки..  
 Проверени са следните дейности и  инсталации:   

1. Цех  № 4 –І-ви конвеер – конфекциониране на обувки 
2. Цех  № 4 – ІІ-ри и ІV-ти  конвеер – конфекциониране на обувки 
3. Складове за временно съхранение на лепила и други материали 
4. Централен склад за съхранение на лепила и други материали 
5.  Площадки за временно съхранение на производствени отпадъци 
6. Складове за временно съхранение на опасни отпадъци 
 

 Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1. По сектор „Управление на отпадъците” 
От дейността на дружеството на упоменатата по-горе производствена площадка се 
формират производствени и опасни отпадъци, цитирани в настоящото Разрешение  № 
09-ДО-539-00/23.04.2007г издадено от РИОСВ-Пловдив. 
На обекта се извършва разделно събиране и временно съхранение на производствени и 
опасни отпадъци от дейността. 



Води се отчетност на за временно съхранение на лепила и други материали 
образуваните и предадени производствени и опасни отпадъци съгл. Наредба № 
9/2004г. 
 “ФЛАВИЯ” АД има сключени писмени договори за предаване на образуваните 
производствени и опасни отпадъци, на фирми притежаващи необходимите мощности и 
разрешителни за по-нататъшното им третиране. 
 

2. „Химични вещества” 
 Представен е инвентаризационен списък на химичните вещества и смеси ( втвърдители, 
лепила, разтворители и контактен грунд). Представени са информационни листи за 
безопастност (ИЛБ) на употребяваните от фирмата хим. в-ва и препарати,   
Представен е ИЛБ за лепилото и номера от предварителната регистрация на веществата 
съдържащи се в него, съгласно изискванията на Регламент 1907/2006/ ЕО 
Основните суровини за производството се съхраняват в Централен склад с оторизиран 
достъп, отговарящ на условията за съхранение в ИЛБ. 
Необходимото количество за едно денонощие се съхранява в склад с оторизиран достъп, 
разположен в непосредствена близост до производствените цехове. 
Фирмата е изпратила информация до МОСВ по ч. 15 ал. 2 във връзка с чл. 17 от ЗОПОЕЩ 
(ДВ, бр. 40/2008г.), но не е изготвила оценка по чл. 3 о ал. 1 за възможните случаи на 
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени такива. 

  
3.Компонент „ Въздух” 

      - Извършена е проверка съгласно изискванията на чл. 20 от НАРЕДБА № 7 от 21 
октомври 2003 г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА 
УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (Обн. ДВ. бр.96 
от 31 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 
2009г) 
Производствената дейност на дружеството попада в обхвата на Наредбата и консумацията 
на разтворители за съответната категория е над ПСКР. 
От представеният план за управление на разтворителите (ПУР) с вх. № 691/22.03.2010г. в 
РИОСВ- Пловдив, е видно, че през отчетният период на 2009г. дружеството е употребило 
«ХХХХ» органични разтворители  
Има изготвен списък с мероприятия за намаляване на консумацията на органични 
разтворители през 2010г. 
 
    - Извършена е проверка съгласно изискванията на регламент 842 /ЕС/ 2006 за някои 
флуорирани парникови газове и Наредбата за управление и контрол по прилагането на 
регламент 842/ЕС/2006.  
В обекта се експлоатират хладилни и климатични инсталации попадащи в обхвата на 
Регламента и наредбата. По време на проверката не бяха представени  досиета за техн. 
състояние на климатичните инсталации.  

         
Предписания, срокове за изпълнение, отговорници 

 

1. Да се актуализира програмата за управление на отпадъците на  „ФЛАВИЯ”АД, 
съгласно ЗИД на ЗУО (ДВ, бр. 41/2010г.) 

          Срок:03.12.2010 г. 
          Отг.изп. директор 
 

2.   Да се представи в РИОСВ Пловдив изготвена собствена оценка за причинени 
екологични щети съгл. Изискванията на чл. 18 от ЗОПОЕЩ    .                     



          Срок:   03.12.2010г. 
          Отг.изп. директор 
  
3. Да се представи в РИОСВ Пловдив, досиета за техническото състояние на 

климатичните инсталации.  
                                                                                                                     Срок:   18.11.2010г. 

          Отг.изп. директор 
 

                                                      
  

Съответствие, последващ контрол 
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното 
отстраняване.  
  

 
  
       
    ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Пловдив:................................. 
                                                           /инж. В. Атанасова/ 
15.11.2010 
 
 


