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ДОКЛАД 
 
 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 25.10.2016 год. на 

„Скорпион-21”ООД – Пловдив, „Млекопреработващо предприятие”-с.Забърдо, 

Община-Чепеларе 

 
 На основание Заповед № РД – 07 – 133/20.09.2016 год. на Директора на 

РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „Скорпион-21”ООД – 

Пловдив, „Млекопреработващо предприятие”-с.Забърдо, Община-Чепеларе

 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие 

върху нея 
 1.Компонет „Води”; 

2.Компонент „Въздух”; 
 3.Фактор на въздействие „Отпадъци”; 
 4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества и смеси”. 

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

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

проверени: 
 1.Съоръжение за пречистване на производствени отпадъчни води; 
 2.Изпускане на емисии от контролирани горивни процеси в атмосферния 
въздуха, проверки за херметичност и досиета на хладилни и климатични инсталации 
с над 3кг фреон; 
 3.Производствени и опасни отпадъци,  съхранение на образуваните отпадъци, 
водене на отчетност, третиране; 
 4.Опасни химични вещества и смеси-вид и количества, употреба и 
съхранение.  

 ІV.Направени констатации 

 1.Компонент „Води” 
Проверката се извършва съгласно чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите за 

контрол на обекти, формиращи отпадъчни води, в т.ч и контрол по изпълнението на 

условията, поставени в Разрешителното за заустване. 
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При проверката се констатираха следнито: 

1.За производствените отпадъчни води от МПП-с.Забърдо има издадено от 

БДИБР – Пловдив Разрешение за заустване №33140095/28.03.2011 год. с краен 

срок на действие 28.03.2021 год..  

2.Производствените отпадъчни води от мандрата постъпват през площадкова 

канализация в ЛПСОВ и след пречистването им се заустват в р.Забърдовска. 

ЛПСОВ се състои от мазнинозадържател, ламелен биофилтър и вторичен утаител. 

За излишните утайки и тяхното обезводняване е изградено осушително поле. Не е 

взета водна извадка отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, тъй-като МПП-с.Забърдо при 

проверката не работи и не се формират отпадъчни води. 

3.В точката на заустване не са установени замърсявания на водите на 

р.Забърдовска или наличие на биологични отложения по дъното. 

4.Отпадния цвик се извозва през ден до ферма № BG 42-64-0066 в 

с.Златовръх, Област-Пловдив, собственост на Йордан Куртев и управител на 

„Скорпион-21”ООД-Пловдив. 

5.Дружеството е извършило собствен мониторинг на отпадъчните води за 

първо полугодие на 2016 год., като при проверката се представи Протокол от 

изпитване № 158-ОВ/10.03.2016 год. от „В и К”ЕООД-Пловдив. Протокола от 

извършения собствен мониторинг на отпадъчните води не е представен в РИОСВ-

Смолян. 

2.Компонент „Въздух” 
 За производствени нужди и отопление е монтиран котел на твърдо гориво 
„Тракия 244”(дърва и изрезки) с мощност 250 кW. 

На обекта са монтирани и работят две хладилни машини с над 3 кг. фреон-
една с фреон R 404 А – 6 кг. и една с фреон R 134А – 7 кг..  

Последните проверки за херметичност на хладилните машини са извършени 
на 01.12.2015 г. При проверките не е установено наличие на течове и/или пропуски 
на хладилен агент. Дневниците на хладилните инсталации се водят и попълват 
редовно. 
 Проверките за херметичност са извършени от ЕТ „Иван Христов – 60“ гр. 
Пловдив с действащ сертификат № 1772 / 20.07.2011 г.  

От страна на „Скорпион-21”ООД – Пловдив 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, съгласно Регламент № 1005 / 2009 г.. 

 3.Фактор на въздействие „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. 
         Отпадъците от опаковки от използваните химични вещества се връщат 
обратно на фирмата - доставчик. 
         Други отпадъци по време на проверката не се констатираха. Води се 
отчетност на образуваните 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. 

 4.Фактор на въздействие „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 
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дезинфекция  се използуват следните химикали: азотна киселина, натриева основа 
на люспи, хлорна вар, биоциден препарат P3 – ansep TA. Дружеството поддържа 
инвентаризационен списък на използуваните химикали, както и списък с 
доставчиците, актуални към момента на проверката. Химикалите се закупуват от 
български фирми.  Представени бяха  ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламент 
REACH и Разрешително за ползване на биоциден препарат, издаден от МЗ. 

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, при спазване на изискванията за съвместно съхранение. 
Всички химикали се съхраняват в оригиналните опаковки на производителя. 

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 „Скорпион-21”ООД – Пловдив, 

„Млекопреработващо предприятие”-с.Забърдо, Община-Чепеларе се установи, 
че обекта работи не ритмично и в не 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. 

 VІ.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
В срок до 15.11.2016 год. да се представи в РИОСВ-Смолян протокол от 

изпитване за изпълнен собствен мониторинг на отпадъчните води за І-во полугодие 
на 2016 год., съгласно РЗ № 33140095/28.03.2011 год.. 

                                                                       Отг.: г-н Йордан Куртев-управител 

                                                                            на „Скорпион-21”ООД-Пловдив 
 

VІІ.Дейности за последващ контрол 
 Проверка за представяне на протокол от изпитване на отпадъчни води по 
документооборота на РИОСВ-Смолян, след изтичане срока по даденото 
предписание. 
 


