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Утвърдил: 

 

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 19.05.2016 год. на „Рожен 

Милк”ООД – с.Гълъбово, Община-Баните, „Млекопреработваща преработващо 

предприятие”-с.Давидково 
 На основание Заповед № РД – 07 – 21/11.03.2016 год. на Директора на 

РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „Рожен Милк”ООД – 

с.Гълъбово, Община-Баните, „Млекопреработваща преработващо 

предприятие”-с.Давидково 
 

 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие 

върху нея 
 1.Компонет „Води”; 

2.Компонент „Въздух”; 
 3.Фактор на въздействие „Отпадъци”, в това число финансов контрол на такси 
за „Масово разпространени отпадъци”; 
 4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”. 
 

 ІІ.Цели на проверката 
Извършване на текущ контрол за изпълнение на изискванията на Закона за 

водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и емисионен контрол на 
отпадните газове, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси и съответната подзаконова нормативна 
уредба. 

 

 ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени: 
 1.Съоръжение за пречистване на производствени отпадъчни води; 
 2.Места на изпускане емисии във въздуха, проверки за херметичност и 
досиета на хладилни и климатични съоръжения с над 3кг фреон; 
 3.Площадки за съхранение на образуваните отпадъци, отчетност, платени 
продуктови такси за пуснати на пазара продукти; 
 4.Съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси.  
 

 ІV.Направени констатации 

 1.Компонент „Води” 
  Формираните отпадъчни производствени води се пречистват от локална 
ПСПОВ и се заустват в р.Давидковска, съгласно условията на РЗ №301 
322/11.04.2006 год. и Решение № РР-2168/24.02.2015 год.за продължение на срока 
на действие на разрешителното. 
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 Отпадъчната суроватка се преработва и уплътнява през инсталация за 
обратна осмоза, като се получава годна за санитарни цели вода и сгъстена 
суроватка, която се преработва за извара. Полученият цвик се предава на 
свинеферма в гр.Харманли. 
 За 2015 год. е извършен собствен мониторинг, като са издадени ПИ 
№282/30.03.2015 год., №917/29.06.2015 год., №1771/23.09.2015 год. и 
№2076/08.12.2015 год. на „Лемна Екоинвест-България”АД-Бургас със сертификат за 
акредитация рег.№ 118ЛИ/08.12.2014 год. и срок на валидност 31.07.2017 год. 
 За 2016 год. е извършен собствен мониторинг за първо тримесечие и е 
издаден ПИ № 216/21.03.2016 год. на „Лемна Екоинвест-България”АД-Бургас. 
 Анализите не показват превишаване на ИЕО по показатели, поставени в РЗ 
№301 322/11.04.2006 год.. 
 Съоръженията на ЛПСОПВ работят нормално, в точката на заустване няма 
видими замърсявания и биологични отложения. В момента на проверката се 
изгражда нов биобасейн, предстои монтиране на аерируем флотатор. 
 На изход ЛПСПОВ от пречистената отпадъчна вода е взета единична водна 
извадка(проба) 
 

 2.Компонент „Въздух” 
 За производствени нужди и отопление е монтиран котел на твърдо 
гориво(дърва и изрезки) с мощност 250 кW. 
 Монтирани са и работят следните хладилни и климатични инсталации с над 3 
кг фреон: 
 -ХИ за зреене на кашкавал-9 кг R407, извършена проверка за херметичност на 
09.03.2016 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ за ледена вода-12,4 кг R422, извършена проверка за херметичност на 
09.03.2016 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ за съхранение на масло-3 кг R22, извършена проверка за херметичност 
на 10.08.2015 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ за обдухване-9 кг R407С, извършена проверка за херметичност на 
03.05.2016 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ за зреене-9 кг R407С, извършена проверка за херметичност на 07.10.2016 
год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ за съхранение-6 кг R507, извършена проверка за херметичност на 
29.07.2015 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ за съхранение на млечни продукти-5 кг R404А, извършена проверка за 
херметичност на 04.04.2016 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ за съхранение на извара-4 кг R407, извършена проверка за херметичност 
на 09.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 Инсталациите се проверяват и обслужват от оторизиран сервизен техник 
ЕТ”МЕРТО”-Смолян, със сертификати № 13/12.09.2014 год. и № 367/14.07.2014 год. 
на Светлин Кавазов. 
 От страна на „Рожен Милк”ООД – с.Гълъбово, Община-Баните е представен в 
срок в РИОСВ-Смолян, годишен отчет за 2015 год. за хладилни инсталации(ХИ) с 
количество на хладилния агент и статут на системите(Приложение № 6 от Наредба 
9) 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 3.1.Производствени и опасни отпадъци 
        Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. От 
дейността на МПП и в частност от пречиствателното съоръжение се генерират 
следните отпадъци: 
 1.Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване с код 
020502. След изсушаване се съхраняват в полиетиленови чували и се използват в 
личното стопанство на собствениците. 
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 2.Хартиени и картонени опаковки с код 150101-съхраняват се разделно и се 
предават на фирма „Ростер” ООД на базата на договор. Представени са документи 
за предаденото количество отпадък за 2015г. 
 3.Пластмасови опаковки с код 150102-съхраняват се разделно, предават се 
на фирма „Ростер” ООД на базата на договор. Представени са документи за 
предаденото количество отпадък за 2015г. 
 4.Опаковки от използваните дезинфектанти- използват се многократно.      
       Извършена е класификация на отпадъците. Води се отчетност в заверена от 
РИОСВ-Смолян отчетна книга за образувани отпадъци, съгласно изискванията на 
Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците. Дружеството е представило годишен отчет за 
образувани отпадъци за 2015г. до ИАОС-София чрез обратна разписка. 
        На площадката функционира 1 брой хладилно оборудване, съдържащо 
хлорфлуорвъглеводороди /фреон R22/. Дружеството е уведомено, относно 
действията, които трябва да се предприемат след извеждане на оборудването от 
експлоатация и третирането на фреона като отпадък, съгласно изискванията на 
Закона за управление на отпадъците. 
 

3.2.Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци     
Проверката се извършва съгласно спазване на изискванията за правилно 

начисляване и заплащане на продуктова такса, регламентирани в Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

      „Рожен-Милк” ООД  произвежда млечни продукти, които се реализират на 
българския пазар. Върху опаковката на продуктите има маркировка за нейното 
рециклиране и вида на материала, от който е изработена и маркировка за разделно 
събиране на отпадъците от опаковки, съгласно приложения №3 и № 4 от Наредбата 
за опаковките и отпадъците от опаковки. 
  „Рожен-Милк” ООД  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 (обн. в ДВ 
бр.53/2012г.). Дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система, 
представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.  
 При проверката на документите за начислена и заплатена такса за пуснатите 
на пазара опаковки от 01.05.2015 г. до 30.04.2016 г. се установи: 

1.Водена е 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.53/2008г. с изм. и доп.). 

2.Отчетени са на организацията посочените в месечните справки- декларации 
количества опаковки, като същите са фактурирани от нея. 

3.Платени са лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на 
пазара опаковки до края на м. Април 2016 г. 

                                                                         
 4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

 4.1.ОХВ и смеси 
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. В производството за почистване и 
дезинфекция се използуват натриева основа на люспи, азотна киселина  и  DIVOS. 
Препаратите се закупуват от български фирми.Представени бяха  ИЛБ в 
съответствие с чл. 31 от Регламент REACH.  

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

V.Заключение 

От извършената проверка на „Рожен Милк”ООД – с.Гълъбово, Община-

Баните, „Млекопреработваща преработващо предприятие”-с.Давидково се 
установи, че обекта работи ритмично и в устойчив режим. Предприетите действия и 
мерки за опазване на компонентите на околната среда са в съответствие с 
изискванията на Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух, 
Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси и съответната подзаконова нормативна уредба. 
 Дружеството изпълнява задълженията си за начисляване и заплащане на 
продуктова такса. 
 

 VІ.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
Не са дадени 
 

VІІ.Дейности за последващ контрол 
Няма 

 
 
 
 
 
 
 
  


