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ДОКЛАД 

 
ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 25.09.2014 год. на „Мерлини-Дани 

монд” ООД, гр.София; Цех за преработка на плодове и зеленчуци – 
с.Жижево, община - Сатовча 

 
 На основание Заповед № РД-07-61 от 23.06.2014г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на 
„Мерлини-Дани Монд” ООД, гр.София; Цех за преработка на плодове и зеленчуци – 
с.Жижево, община – Сатовча 

 

I. Цели на проверката 
Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян 

по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на 
съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на 
проверката са както следва: 

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда. 

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими  
разрешителни. 

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в 
съответното разрешително. 

 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 
Проверени бяха всички технологични възли на обекта. Функционирането на 

обекта е зависимо от наличието на суровина, сезона и пазарните обстоятелства. 
През 2014г. интензивно се работи от началото на м. август.. 

 

III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол 
По време на проверката обектът работи на едносменен режим, като се 

преработват чушки, тиквички и патладжани.  
 
Проверката констатира:  
 

1. Компонент „Въздух” 
Хладилни машини с  над 3 кг фреон и проверките за херметичност са: 
R  404A – 8кг – проверена за херметичност на 16.07.2014 г.  
R  404A – 8кг – проверена за херметичност на 09.07.2014 г. 
R  402A – 5кг – проверена за херметичност на 14.05.2014 г. 
R  404A – 28кг –проверена за херметичност на 07.08.2014 г. 
R  404A – 10кг – проверена за херметичност на 27.06.2014 г. 
R  402A – 13кг – проверена за херметичност на 16.04.2014 г. 
R  402A – 13кг – проверена за херметичност на 28.03.2014 г. 
R  402A – 6кг – проверена за херметичност на 29.04.2014 г. 
R 22 – 15кг – проверена за херметичност на 11.03.2014 г. 
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Проверките за херметичност не са констатирали пропуск на хл. агент. 
Извършени са от Фидан Хаджиев със Сертификат №592 от 29.09.2009г.  Данните са 
взети от дневниците на инсталациите. Представен е годишен отчет за ОРВ за 2013г. 

Няма промяна в котела за технологични нужди. 
 

2. Компонент „Води” 
Отпадните води от обекта са разделени на битово-фекални и производствени 

води. Битово-фекалните отпадъчни води се заустват СК-Жижево.  
 Производствените отпадъчни води чрез площадкова канализация постъпват в 
пречиствателно съоръжение, след което се заустват в СК-Жижево с Разрешение от 
Община Сатовча. 
 Пречиствателното съоръжение се състои от решетки, след преминаването на 
водите през решетките същите се заустват в СК-Жижево. 
 Утайките от решетките се съхраняват в бетоново корито, след което при 
подходящ момент се използват в земеделието. 
 Съвместно с представители на фирмата, РИОСВ-Смолян и РЛ-Смолян беше 
взета водна проба на изход ПС към обекта. 
. 

3.  Фактор „Шум”  
 Беше извършено измерване на шумовото натоварване върху околната среда 
от производствените мощности на цеха за преработка на плодове и зеленчуци. 

           

           4. Фактор „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 спрямо 
Регламента – потребител по веригата. За почистване и дезинфекция се използува 
биоциден препарат Йодофор „Дезифектант В” на фирма „Йод” АД, гр. Варна. 
Представен бе ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламент REACH. Представено бе 
разрешително за биоциден препарат, издаден от МЗ. 
2. Контрол по  Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси.Обособен е метален шкаф за съхранение на химикалите.  
Изготвена е инструкция за съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от Наредбата за 
реда и начина на съхранение на ОХВС. 
 

5. Производствени и опасни отпадъци 
В предприятието се генерират следните производствени отпадъци: 150101 – 

хартиени опаковки, 150102 - пластмасови опаковки; 150107 – стъклени опаковки; 
150104 – метални опаковки; 200121* - флуоресцентни лампи; 020304 - материали 
негодни за консумация и преработка. 

За образуваните отпадъци има утвърдени работни листове. Същите се 
съхраняват съгласно изискванията. Има определени площадки със съдове за 
съхранение на пластмасови, хартиени и стъклени опаковки непосредствено до 
работните места. Извън работната площ има определена площадка с навес за 
съхраняване на отпадъците. Отпадъците се предават за оползотворяване на фирми 
с разрешение по ЗУО, на основание на сключени договори. Флуоресцентните лампи 
се съхраняват, съгласно изискванията, на отредено за целта помещение в затворен 
метален съд. Отпадъците от материали негодни за консумация и преработка се 
предават на физически лица за храна на животни. Излишните се събират в оградена 
площадка извън селото и след естествено биоразграждане се предават на физ.лица 
за наторяване. Ограничен е достъпа до площадката на хора и животни – ограда и 
заключваща се врата. 

Отчетните книги се водят редовно и съгласно изискванията на Наредба № 1 
от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 
Представен е в ИАОС годишен отчет за 2013г. за образувани и предадени отпадъци. 
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6.  „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
„Мерлини-Данимонд” ООД  произвежда консерви, които пуска на пазара 

опаковани. Извърши се проверка по Наредбата за опаковките и отпадъците от 
опаковки (НООО), при която се установи: Използваните опаковъчни материали са 
от: полиетилен ниска плътност, полиетилен висока плътност, стъкло, алуминий, 
хартия, картон, и др.  

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 (ДВ бр. 53/2012 г.). „Мерлини-
Данимонд” ООД изпълнява своите задължения чрез колективна система, 
представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.  
 При проверката се установи: 

1. Води се отчетност по приложение №12 (Вътрешнофирмени спецификации) и 
по приложение №13 (Месечни справки-декларации) съгласно изискванията на 
чл. 10, ал. 1 и ал. 3 на Наредбата за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци ( обн. в ДВ бр. 53/2008 г.). 

При проверка на теглата на част от пусканите на пазара опаковки (буркани 0.314 л., 
0.580л., 0.720 л., 1.062 л. и 1.7л.; капачки и картонени подложки) не са установени 
несъответствия с посочените им тегла в приложение №12 за 2014г. 

2. Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки  през 2013г. и от 
01.01.2014г. до 31.08.2014г. 

3. Имат издадено потвърждение от организацията,  че нямат налични 
задължения. 

            Тъй като счетоводството на дружеството се намира в гр. София, при 
проверката не са представени фактурите, издадени от организацията за пуснатите 
на пазара опаковки от 01.09.2013г. до 31.08.2014г. Не бе възможно и 
предоставянето на справката за извършените продажби на продукция и справката 
за внесените и въведени на територията на страната материали и стоки с цел 
установяване на пуснатите на пазара опаковки. 
 
       

7. Предписания, 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.91/2002г./ и чл. 120 от Закона за управление на 

отпадъците /ДВ. бр.53/13.07.2012г. / даваме следните предписания 

 
 
1. Съгласно чл. 119, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците в седем-

дневен срок от получаване на протокола да се  представят в РИОСВ-
Смолян: 
а/ Фактурите, издадени от организацията за пуснатите на пазара опаковки 

от 01.09.2013г. до 31.08.2014г.; 
б/  Справка за извършените продажби на продукция на вътрешен пазар  от 

01.09.2013 г. до 31.12.2013г. и от 01.01.2014г. до 31.08.2014г.; 
в/  Справка за внесените и въведени на територията на страната материали и 

стоки за периода 01.09.2013г.-31.08.2014г 
 
 

Срок:02.10.2014г.                                      Отг. Даниела Мондешка - управител 
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     Извършили проверката: 
1. Костадин Милкотев – главен експерт„ОЧВ” 
2. Павлина Димчевска – главен експерт „УООП” 
3. Атанас Василев -старши експерт  „ОВ” 
4. Тодор Каров-главен експерт „ЛОС и ВФФ” 
5. Венета Василева-старши експерт „ОХВКР” 
6. Снежана Сантева- старши експерт „Фин. к-л” 
. 

 
От страна на „Мерлини-Дани Монд” ООД по време на проверката 
присъстваха: 

     1.Татяна Велинова Гулева –отг. счетоводител 
 
 
 
 
 
Утвърдил: 

 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 
  

 


