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ДОКЛАД 
 

 Относно: Извършена комплексна проверка на 25.06.2015 г. на МПП”Върбина”, 
собственост на „КАРДУ”ООД – с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян. 
 

На основание Заповед № РД – 07 – 30/23.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – 
Смолян, във връзка с извършване на планов контрол по Плана за контрол на РИОСВ-

Смолян за 2015г.  се извърши Комплексна проверка на „КАРДУ”ООД – с. Върбина, 
общ.Мадан, обл. Смолян, обект: „Млекопреработвателно предприятие – Върбина”.  

Проверката е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян по 
компоненти и фактори на въздействие на околната среда: води, въздух, 
производствени и опасни отпадъци, химикали, продуктови такси за пускани на пазара 
опаковки, с цел да се даде оценка на степента на съответствие на производствата и 
дейностите на обекта с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните 
/секторни/ закони: контрол на отпадъчните води във връзка с прилагане на Закона за 
водите (ЗВ), Закона за управление на отпадъците, управление на опасни химични 
вещества, Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
 

 І. Цели на проверката 
  
 1. Проверка във връзка с прилагане на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. 
 2. Проверка във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконовите нормативни актове; 
 3.  Проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Наредба за 
реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси; 

4.  Проверка във връзка  с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни 
актове. 
 

 ІІ. Подробности за проверените производствени инсталации и дейности на 

обекта: 

 
 1. Площадкова канализация и заустване на производствени и битови отпадъчни 
води в СК-Върбина. Проверка на състоянието на съоръжението за пречистване на 
производствени отпадъчни води; 
 2. Проверка във връзка с изпълнението условията на Разрешението за дейности 
с отпадъци. Проверка на местата за съхранение на отпадъците, договори с фирми за 
предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците; 

3. Проверка за видовете и количествата на химичните вещества и смеси, които 
се използват за производствени нужди, като потребител по веригата. 

4. Проверка на  информационните листи за безопасност /ИЛБ/ на използваните 
препарати; 
   5. Проверка във връзка  с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни 
актове. 

6. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци. 
 

 ІІІ. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  
 



01.7.2015 г. 

 
 

2/4 

 „КАРДУ”ООД – с.Върбина, общ.Мадан, обл. Смолян, е „Млекопреработващо 
предприятие” в с.Върбина. Предприятието работи през летния период на шест дневна 
работна седмица, 8 часа дневно. Производството се характеризира с чистота, като 
единствено по компонент „Води” и фактор на въздействие „Отпадъци” се образуват 
отпадъчни води и производствени отпадъци.  
 Преработваното сурово мляко достига до 3 т/ден. Произвежданите млечни 
продукти са  кашкавал и масло.   
 

 Опазване на водите 

 Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти 
формиращи отпадъчни води. В предприятието се формират три потока отпадъчни 
води. Отпадъчните води от производството се формират основно от измиването на 
съдовете. Водите постъпват в пречиствателно съоръжение, което представлява 
мазниноуловител с първичен утаител и биофилтър с аерация. След пречистването им 
се заустват в СК-Върбина. Дружеството има сключен договор с „В и К” ЕООД – 
гр.Смолян с №01-008/2011г. с краен срок на действие 2014г. Подадено е заявление за 
продължаване срока на действие на Разрешителното за заустване.   При 
проверката пречиствателното съоръжение работи и е в нормално експлоатационно 
състояние, съгласно изискванията на чл.126, ал.1 от Закона за водите. Взета е за 
анализ еднократна водна извадка – 2 l – отпадъчна вода след пречистване в ЛПСОВ 
от представител на Регионална лаборатория-Смолян към ИАОС-София в присъствие 
на управителя на дружеството.   

     Битово-фекалните отпадъчни води постъпват в СК-Върбина. Дъждовните води от 
площадката са условно чисти и се стичат гравитачно в СК-Върбина. 

 Отработения цвик се предава на частни лица за храна на животни. 

 

 Опазване чистотата на въздуха 
 

За отопление и за технологични нужди е монтиран и работи котел на твърдо 
гориво (дърва) АТМ – 1 с мощност 400 kW. Няма връзка с площадковата канализация и 
предпоставки за изпускане на замърсяващи вещества. 

За зреене и съхраняване на готовата продукция са монтирани 6 бр. машини с 
над 3 кг. фреон. 
 - Камера №1 с R22-3,5кг 
 - Камера №2 с R22-3кг 
 - Камера №3 с R22-3кг 
 - Камера №4 с R22-3кг 
 - Камера №5 с R404А- 3кг 
 - Камера №6 с R22-4кг 

Хладилните машини са проверени за херметичност на 22.12.2014г. 
Заключението от проверката е, че системите на хладилните машини са херметични – 
няма установени течове и добавяне на фреон. „Елплам”ЕООД – Златоград  притежава 
лиценз №2339/15.03.2013г.  

На обекта е получено писмо- инструкция с изх.№КПД– 08-102 –(1)/27.05.2015г. 
за прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 517/2014г.  за флуоросъдържащи 
парникови газове. 
 

 Управление на отпадъците  

 
 Проверката се извърши съгласно разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с осъществяване на контрол на производствени и опасни 
отпадъци. 
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От дейността на млекопреработвателното предприятие са генерират на 
площадката следните отпадъци по код и наименование по Приложение №1 от Наредба 
№2 от 2014г. за класификация на отпадъците: 

- 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак; 
- 15 01 10* - опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества; 
- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 
- 15 01 02 – пластмасови опаковки 
Представиха се работни листове за класификация на отпадъците.  
Отчетната книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци е заверена 

от РИОСВ-Смолян, води се редовно съгласно нормативните изисквания. 
Представен е в срок годишен отчет за 2014год., за образувани производствени 

и/или опасни отпадъци в ИАОС – София. 
През 2014 година са образувани само отпадъци от пластмасови опаковки, които са 

предадени на фирма „Бай Илия”ЕООД-гр.Смолян, на база сключен договор. Договорът 
е преустановен. 

Представиха се два броя нови Договори с „Томов Трейд”ЕООД-гр.Смолян от 
10.02.2015г.  

Към момента на проверката се съхраняват временно в подходящо за целта 
помещение - портативни батерии, флуоресцентни тръби и туби от дезинфектанти, до 
тяхното предаване на фирма „Томов Трейд”ЕООД-гр.Смолян. 
 На обекта функционират 5 броя хладилника, съдържащи 
хлорфлуорвъглеводороди /фреон R22/. Бяха дадени указания съгласно изискванията 
на Регламент 517/2014г. за третирането на фреон R22, след извеждането му от  
оборудването. 

 

Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 
 

„Карду” ООД  е производител на млечни продукти, които пуска на пазара в 
пластмасови, хартиени и картонени опаковки.  

Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по смисъла на 
чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. „Карду” 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.). 

2. Подадени са годишни отчети на организацията за пуснатите на пазара опаковки  
през 2013г., 2014 г. и 2015 г. 

3. Представени са фактури и платежни документи за платена такса за пуснатите на 
пазара опаковки от  2013 г. до 2015 г. по прогнозни данни.  

4. Има съвпадение между посочените количества опаковки в месечните справки-
декларации и тези, посочени в годишните отчети за 2013 г. и 2014 г. 

       

       

 Опасни химични вещества 
Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие 

на химикали ЗЗВВХВС.  
1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/   
Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. За почистване 

и дезинфекция  се използуват натриева основа, азотна киселин, белина и др. 
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Химикалите се закупуват от български фирми. Представени бяха ИЛБ на български 
език и в съответствие с чл.31 от Регламента.  

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Химикалите се съхраняват в специално обособен склад с 
непропускливи под и стени, в оригиналните опаковки на производителя при спазване 
на изискванията за съвместно съхранение. Изготвени са инструкции съгласно  чл. 4, т. 
8 - 11 от Наредбата.  
 

IV. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на 

екологичното законодателство. 
Изпълнени са всички предписания дадени с констативни протоколи в предходни 

проверки. 
Не са констатирани замърсявания и нарушения на околната среда. Не са 

съставени АУАН. 
 
 

 V.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 
 Не бяха дадени 
 

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-н Владимир 
Карамитев– управител на „КАРДУ”ООД. 

 

 
Утвърдил: 

 

ИНЖ. ПАВЛИНА ДИМЧЕВСКА 

 
За Директор на РИОСВ – Смолян 
Съгласно З-д№РД-451/24.06.2015г. 
 
 
 


