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ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
 

ДОКЛАД 
 
 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 07.07.2016 год. на 

„Лактена”ООД – Смолян, „Млекопреработващо предприятие”-с.Кутела, 

Община-Смолян 

 
 На основание Заповед № РД – 07 – 81/17.06.2016 год. на Директора на 

РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „Лактена”ООД – Смолян, 

„Млекопреработващо предприятие”-с.Кутела 

 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”; 

 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 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;  

 ІV.Направени констатации 

 1.Компонент „Води” 
Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти, 

формиращи отпадъчни водите, в т.ч контрол по изпълнението на условията, 

поставени в Разрешителното за заустване. 

При проверката се констатираха следните обстоятелства: 
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За производствените отпадъчни води от мандрата има издадено от БДИБР – 

Пловдив РЗ№33720020/25.05.2010г. и Реш.№РР-2836/17.05.2016г. за продължение 

с краен срок на действие 25.05.2022г.  

Производствените отпадъчни води от измивните процеси в мандрата 

постъпват през площадкова канализация в ЛПСОВ и след пречистването им се 

заустват в дере, приток на р.Кутелска. 

ЛПСОВ представлява система от 2 бр. мазнинозадържатели, SBR – реактор с 

аерация и вторичен утаител. ЛПСОВ работи нормално и е в добро експлоатационно 

състояние, като всички съоръжения към него са в изправност. 

Взета е еднократна водна извадка  - 2l – отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, 

преди заустването във водния обект, в присъствие на представител на дружеството. 

За отпадъчните води няма монтирано водомерно устройство. Разрешено 

максимално водно количество по РЗ – 9486 м
3
/г. Водоотлива на отпадъчните води е 

около 2-3 часа. 

Отработения цвик се предава на фермите от които се събира млякото, за 

храна на телета. По време на проверката е представен отчет за реализация на цвик 

за м.април, май и юни. 

Дружеството е извършвало собствен мониторинг на отпадъчните води за 

първото тримесечие на 2016г. От представените протоколи не се установиха 

надвишения на нормите заложени в Разрешителното за заустване. 

В р.Кутелска няма видими следи от биологично замърсяване, след точката на 

заустването на отпадъчните води. 

Битово-фекалните отпадъчни води от сградата постъпват в селския колектор 

на с.Кутела. 

Дъждовните води, които са условно чисти, на самотек се отичат в дерето под 

мандрата. 

 2.Компонент „Въздух” 
 За производствени нужди и отопление е монтиран котел на твърдо 
гориво(дърва и изрезки) с мощност 350 кW. 
 Монтирани са и работят следните хладилни и климатични инсталации с над 3 
кг фреон: 
 -ХИ(бицер) за кисело мляко-9 кг R22, извършена проверка за херметичност на 
11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ(бицер) съхранение кашкавал -6 кг R22, извършена проверка за 
херметичност на 11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ(бицер) за съхранение на кашкавал-6 кг R22, извършена проверка за 
херметичност на 11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ(бицер) за зреене на кашкавал-5 кг R22, извършена проверка за 
херметичност на 11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ(бицер) за хладилна камера-7 кг R404, извършена проверка за 
херметичност на 11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ(копелант) за съхранение извара-3,5 кг R22, извършена проверка за 
херметичност на 11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ(бицер) за зреене на кашкавал-9 кг R22, извършена проверка за 
херметичност на 11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ(бицер) за съхранение на сирене-24 кг R134А, извършена проверка за 
херметичност на 11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 -ХИ(бицер) за съхранение на сирене-24 кг R134А, извършена проверка за 
херметичност на 11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
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 -ХИ(бицер) за съхранение на сирене-13 кг R134А, извършена проверка за 
херметичност на 11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 - ХИ(копелант) за ледена вода-8 кг R134А, извършена проверка за 
херметичност на 11.09.2015 год.. Не е установен теч.; 
 Инсталациите се проверяват и обслужват от оторизиран сервизен техник 
”Айсберг”ООД-Смолян, техник Искрен Моллов със сертификати № 109/2014 год. 
Всички проверки са заведени в дневник, който е заверен в РИОСВ-Смолян на 
12.11.2014 год.. Дневника съдържа 40 листа, като не са правени корекции на данни и 
не е установена липса на листа. 
 От страна на „Лактена”ООД – Смолян 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 млекопреработвателното предприятие се генерират 
следните отпадъци по видове и кодове, класифицирани по Наредба №2/2014г. за 
класификация на отпадъците: 
 1. 150101 – хартиени и картонени опаковки 

2. 150102 – пластмасови опаковки 
3. 150104 – метални опаковки 
4. 020502 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 

образуване  5. 200121* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
/от осветлението/. Към момента на проверката не се съхраняват отпадъци от 
излезли от употреба луминесцентни лампи.  
        Отпадъците се съхраняват разделно в затворени помещения без достъп на 
външни лица и се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи 
документ по чл. 35 от ЗУО. По време на проверката е представен актуализиран 
договор с фирма „Ростер” ООД-гр. Смолян. Утайките от Пречиствателното 
съоръжение след изсушаване се използват в личното стопанство на собствениците. 
         Води се отчетност на генерираните отпадъци в заверена от РИОСВ-Смолян 
отчетна книга, 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 до ИАОС-гр. София за 2015г. 

На обекта функционират 6 броя хладилно оборудване, съдържащо 
флуорхлорвъглеводороди-фреон R22. През 2015 и 2016г. до момента няма 
дефектирало оборудване, не е извършвана смяна на фреон R22 и няма генериран 
отпадък. Дружеството е уведомено, относно действията, които трябва да се 
предприемат след извеждане на оборудването от експлоатация или смяна на 
фреона и третирането му 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.  

„Лактена” ООД е производител на млечни продукти, които се реализират на 
българския пазар опаковани.  

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. За изпълнение на 
задълженията си „Лактена” ООД има сключен договор с организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки със срок на действие до 31.12.2017г. 
 При извършената проверката за периода 01.09.2015 г. – 31.05.2016 г. се 
установи:  
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1. Имат подадени отчети до организацията за пуснатите на пазара опаковки 
през периода 01.09.2015 г. – 31.03.2016 г. 

2. Отчетените количества опаковки са фактурирани от организацията и 
съответно са  платени лицензионни възнаграждения за тях. 
За непредставените при проверката документи (Вътрешнофирмени 

спецификации, Месечни справки-декларации, платежни документи и други) е дадено 
предписание, тъй като счетоводното обслужване е изнесено извън 
производствената база. 

                                                                    

V.Заключение 

От извършената проверка на „Лактена”ООД – Смолян, 

„Млекопреработващо предприятие”-с.Кутела, Община-Смолян 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 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 

 

На основание чл. 114, т. 1, чл. 119, ал. 6 и чл. 120 от ЗУО: 
1. В седем-дневен срок от получаване на настоящия протокол да се 

представят в РИОСВ-Смолян: Вътрешнофирмени спецификации, Месечни справки-
декларации и платежни документи за заплатена такса за пуснатите на пазара 
опаковки от 01.09.2015 г. до 31.05.2016 г.; справки за: продадената продукция, 
закупени опаковки и внос/ВОП за периода на проверката, подписани от счетодителя 
и управителя на дружеството; 

 
 

срок: 14.07.2016г.                       отговорник :  Емил Атанасов,  
                                                                              управител на „Лактена” ООД  

 
 

VІІ.Дейности за последващ контрол 
Даденото предписание е изпълнено, като информацията е подадена в 

РИОСВ-Смолян с писмо с вх. № КПД-17-85/08.07.2016 год.. 
 
 


