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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка  

на „Сиги груп“ АД, гр.Харманли 

 

На основание Заповед № 10/13.02.2019г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 

РИОСВ - Хасково за 2019г., на 14.02.2019г. е извършена комплексна проверка на „Сиги груп“ 

АД, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково. 

 

І. Цел на проверката: 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ контрол 

на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на 

околната среда. 

 

ІІ. Проверени инсталации и дейности: 

 Управление на отпадъците  

 Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) 

и Закона за опазване на околната среда (ЗООС); 

 Контрол по изпълнение на задълженията по чл.59, ал.1 и чл.14 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за 

заплащане на продуктова такса, и придружаващата ги документация. 

 

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Предмет на дейност: Производство на саи за обувки, услуга ишлеме. Суровините и 

материалите за производствената дейност се получават от фирма Alltrack sport s.r.l., Италия. 

Производственият процес включва: кроене, подготовка, хастар, шиене, финиширане. 

 

1. Управление на отпадъците: 

При осъществяване на производствената си дейност „Сиги груп” АД, гр.Харманли 

генерира и съхранява на мястото на тяхното образуване следните отпадъци: замърсени 

опаковки от лепила и разтворители; хартиени и картонени опаковки /кашони/ от доставените  

консумативи; пластмасови опаковки /конуси, полиетиленови торби и найлони от опаковките на 

доставените материали/; отпадъци от текстилни материали /изрезки от текстил, вати, 

дунапренови и подлепващи метериали/ и  изрезки от естествена кожа. Не се сменят масла от 

машините, а само се доливат свежи такива при необходимост. Осветлението в работните 

помещения се осъществява с луминисцентни лампи. До момента са сменени 5/пет/броя пури, 

които се съхраняват в складово помещение с ограничен достъп, поставени в оригиналните си 

картонени опаковки. Опаковките замърсени с остатъци от лепила и разтворители се съхраняват 

на закрито в затворен метален контейнер на територията на обекта.  
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За генерираните от дейността отпадъци дружеството не е извършили класификация и не 

води отчетност за тях съгласно нормативните изисквания. 

Генерираните производствени отпадъци от изрезки от текстил, вати и кожа се предават на 

община Харманли, въз основа на сключен договор от 26.11.2018г. за последващото им 

третиране чрез депониране на депото в гр.Харманли. Опасни отпадъци от замърсени опаковки 

и луминисцентни лампи не са предавани. 

При извършения оглед на обекта и на територията около него не се констатира 

замърсяване от неправомерно съхраняване или разпиляване на отпадъци. 

 
2.Опасни химични вещества: 

Проверката е на основание Законът за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  

Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

По смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 дружеството се разглежда като „потребител 

надолу по веригата“ на химични вещества в смеси. В своята производствена дейност, 

дружеството употребява и съхранява различни видове лепила и разтворители, които се 

доставят от фирма от ЕС. По време на проверката бяха представени информационни листове за 

безопасност на всички смеси, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 2015/830 за 

изменение на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006.  

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

и смеси (ОХВС) (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

Дружеството има обособено помещение за съхранение на употребяваните в процеса на 

производство смеси, които са в оригинална опаковка, етикетирани от производителя. Налични 

са 2 бр. пожарогасители. В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина за 

съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.) не беше 

представена документирана оценката на безопасността на съхранението на опасните химични 

вещества и смеси, съгласно изискванията на Раздел ІV от Наредбата, във формат утвърден със 

заповед № РД-288/03.04.2012 г. от министъра на околната среда и водите. Не са представени 

програма за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и 

смеси и документите, доказващи съответствието с изискванията за организация за 

съхранението на химикалите.   

По време на проверката на място е попълнен Модулен въпросник за контрол на изискванията 

на изискванията на REACH и CLP, Приложение 4.1. 

Глава седма, раздел І на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

Дружеството съхранява и употребява смеси включени в Приложение 3 на ЗООС. Във връзка с 

изискванията на чл.103, ал.1 от ЗООС и чл.6, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5/2016 г., изм. ДВ бр. 3/2018 г.) при 

проверката не е представен доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Докладът 

следва да се изготви и документира по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата. 

 

 3. Опаковки: 

Извършена е проверка на “Сиги Груп” АД, находящо се в гр. Харманли, където е 

констатирано следното:  

Проверката е във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на чл.59, ал.1 и 

чл.14 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера 

за заплащане на продуктова такса.  

“Сиги Груп” АД се занимава с производство на саи за обувки. Акционерното дружество 

извършва  работа на 100 % ишлеме за италианска фирма  възложител – фирма „Alltrack sport“ 

s.r.l. - Италия. Опаковките от пластмаса, хартия и картон, дърво и материалите, с които “Сиги 

Груп” АД – гр. Харманли работи са за сметка и се предоставят от фирмата възложител. 

Акционерното дружество не използва и не пуска на пазара своя собствена опакована 

продукция. Не се осъществяват нито внос, нито износ на опаковани стоки. По време на 

проверката се установи, че “Сиги Груп” АД – гр. Харманли не дължи продуктова такса за 

опаковки от опаковани стоки. 
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По време на проверката са представени следните документи: 

1. Дневници за покупки и продажби на “Сиги Груп” АД – гр. Харманли. 

2. Справки–декларации по ДДС за извършени ВОД-ве на стоки на “Сиги Груп” АД – 

гр.Харманли. 

3. VIES-декларации за доставки на стоки от “Сиги Груп” АД – гр. Харманли.  

4. Инвойси за извършени ВОД-ве (и придружаващите ги документи–ЧМР-та) на 

опаковани стоки от “Сиги  Груп” АД – гр. Харманли  за период 2017г. – 2018г. 

5. Фактури за изработка на ишлеме издадени от “Сиги Груп” АД – гр. Харманли. 

6. Декларация по чл. 313 от Наказателния Кодекс за достоверност на подадените данни. 

 

“Сиги Груп” АД – гр. Харманли не дължи продуктова такса за опаковки по чл. 59, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за 

заплащане на продуктова такса. 
 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за 

защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС), са дадени предписания и поставени срокове за тяхното 

изпълнение.  

 

V. Съответствие, последващ контрол 

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по документи. 


