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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: Цех за 

преработка на плодове и зеленчуци с. Жижево, общ. Сатовча експлоатиран от 

„Мерлини - Данимонд“ ЕООД гр. София. 

 

        На 20.09.2016 г. (Констативен протокол №ТК-043/20.09.2016 г.), на основание Заповед 

№ РД–07–81/16.06.2016  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „Мерлини - Данимонд” ЕООД, гр. София. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Води”; 

2. Компонент Въздух“; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

- Производствени и опасни отпадъци 

4. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси; 

    

 

ІІ.Цели на проверката: 

   Целта    на проверката е да се даде оценка за  съответствие на дейността  на обекта с 

изискванията на: 

1.Закон за водите /ЗВ/;  

2.Закон за управление на отпадъците /ЗУО/; 

3. Закон за чистотата на атмосферния въздуха; 

4. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси; 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

 

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

Обект на проверката са: 

     -  Експлоатация и пречиствателен ефект на пречиствателното съоръжение към обекта Цех 

за преработка на плодове и зеленчуци с. Жижево, общ. Сатовча: 

     - Вземане на водна проба на изход ЛПСОВ, преди заустване в СК - Жижево; 

    - Помещения за съхранение на производствени и опасни отпадъци , отчетност, наличие на 

договори за предаване. 

- Проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Наредба за реда и 

начина за съхранение на ОХВ и смеси.  

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

    

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 



10.10.2016 г. 
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Основната дейност е преработка на плодове и зеленчуци, както и замразяване на 

диворастящи гъби. Цеха за преработка на плодове и зеленчуци в с. Жижево работи с пълно 

натоварване през периода 20 юли – 10 октомври, през останалия период се преработват 

замразените продукти.  При проверката обекта работи на едносменен режим на работа, пет 

дни в седмицата. 

 

1.Компонент „Води”: 

 

Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти, 

формиращи отпадъчни водите.  

На площадката се формират три потока отпадъчни води: битово-фекални, 

производствени и дъждовни води.   

- Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда постъпват в 

площадковата канализация на обекта и заустват в СК-Жижево.  

- Производствени отпадъчни води – формират се при изпичане на червени чушки и 

патладжани в периода август – септември с водно количество около 6 м
3
 на ден. Същите 

постъпват в ЛПСОВ и след пречистване се заустват в СК-Жижево, съгласно Договор за 

отвеждане на отпадъчни води, сключен с общ.Сатовча от 17.12.2003 г. 

 ЛПСОВ представлява сепаратор за твърди частици, утаител и септична яма за 

събиране на твърди частици. Пречиствателното съоръжение работи, във видимо добро 

състояние и утаителя е почистен от утайки. 

 Взета беше еднократна водна проба на изход ПС, преди заустване в СК-Жижево, в 

присъствие на представител на дружеството.   

Дружеството е изготвил проект за отвеждане на отпадъчните води от обекта до ПСОВ 

„Жижево“. Предстои реализиране на проекта финансиран от дружеството. 

- Дъждовните води са условно чисти. Улавят се с дъждовни решетки и се заустват в 

СК – Жижево. 

 

 

2.Компонент „Въздух”: 

 

Дружеството има ангажимент във връзка Закона за чистотата на атмосферния въздух, 

относно веществата нарушаващи озоновия слой. В тази връзка в РИОСВ – Смолян, в срок са 

представени: 

- Списък за хладилните инсталации, Приложение № 8; 

- Информация по Приложение № 6; 

Актуална информация за действащите инсталации с хладилен агент над 3 кг., са както 

следва:  

1. Хладилна инсталация - R  404A – 28кг –проверена за херметичност на 08.08.2016 г.  

2. Хладилна инсталация - R  404A – 10кг – проверена за херметичност на 27.06.2016 г. 

3. Хладилна инсталация - R  404A – 8кг – проверена за херметичност на 25.07.2016 г.   

4. Хладилна инсталация - R  404A – 8кг – проверена за херметичност на 18.07.2016 г.  

5. Хладилна инсталация - R  402A – 5кг – проверена за херметичност на 26.05.2016 г.  

6. Хладилна инсталация - R  402A – 6кг – проверена за херметичност на 14.05.2016 г.  

7. Хладилна инсталация - R  402A – 13кг – проверена за херметичност на 19.04.2016 г.  

8. Хладилна инсталация - R  402A – 13кг – проверена за херметичност на 29.03.2016 г.  

9. Хладилна инсталация - R 22 – 15кг – проверена за херметичност на 16.03.2016 г.  

Резултатите от проверките за херметичност не са констатирали пропуск на хладилен агент 

от инсталациите.  

Проверките са извършени от оторизиран техник Фидан Хаджиев със Сертификат №592. 

Няма промяна в котела за технологични нужди. 
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3.Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

        
Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за управление 

на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  От производствената дейност 

на площадката се образуват отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №2/2014г. за класификация 

на отпадъците както следва: 

- код 02 03 04 – материали, негодни за консумация или преработване. Към момента на 

проверката през 2016г. са генерирани 7.570 т. такива отпадъци. Една част от същите се дават на 

физически лица за храна на животни, а друга се компостират на обособена площадка, като получения 

компост се използва за обогатяване на почвата. 

- код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки. Съхраняват се на обособено място на 

площадката, като същите се предават на „Феникс Неврокоп“ ООД гр. Гоце Делчев на база сключен 

договор. 

- код 15 01 02 – пластмасови опаковки. Съхраняват се на площадката до предаването им на 

„Феникс Неврокоп“ ООД гр. Гоце Делчев. 

- код 15 01 07 – стъклени опаковки. Предават се на „Ивколет“ ООД на база склюючен договор. 

- код 15 01 04 – метални опаковки. Същите се съхраняват на площадката, като през 2016г. не са 

предавани такива. 

- код 20 01 21*  - флуоресцентни тръби. Към момента на проверката в метален шкаф и на 

закрито се съхраняват 0.029т. 

Не се генерирани отпадъци, класифицирани с кодове 16 01 03 и 16 06 01*. 

Местата за съхранение на образуваните отпадъци са обозначени, като същите се съхраняват 

съгласно нормативните изисквания.  

Води се подробна отчетност на отпадъците. 

Дружеството има предаден годишен отчет за 2015г. в ИАОС гр. София, като копие на същия се 

представи при проверката. 

 

3. Фактор „Опасни химични вещества” : 

 

 Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси.  

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”. 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.  

 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 

        От  извършената проверка на „Мерлини - Данимонд” ЕООД се установи, че дейността 

на обекта съответства на изискванията на Закона за водите /ЗВ/, Закон за чистотата на 

атмосферния въздуха /ЗЧВ/, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/,  Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси и  подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им.  

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 
Не бяха дадени 
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VII. Дейности по последващ контрол: 

 
няма 

 

 

По време на проверката от страна на оператора присъстваха: 

1. Даниела Йорданова Мондешка – управител; 

2. Татяна Велинова Гулева – счетоводител; 

 

Извършили проверката: 

 

1. инж. Тодор Каров, главен експерт, координатор 

2. инж. Атанас Василев, главен експерт 

3. Евгени Невенов, главен експерт 

 

 

Съгласувал: 

инж. Павлина Димчевска – директор дирекция „КПД” 


