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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
ДОКЛАД 

 
 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

Млекопреработвателно предприятие „Родопчанка“  

 

  
На 07.09.2016г. (Констативен Протокол № РК-59) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова Комплексна проверка по Заповед №РД-07-81/16.06.2016г. на 

Директора на РИОСВ-Смолян на обект: Млекопреработвателно предприятие 

„Родопчанка“, стопанисван от „Перперикона“ ООД,  с.Бял Извор, общ.Ардино, 

обл.Кърджали (от 01.08.2016г. „Перперикона“ООД е правоприемник на 
„Родопчанка“ООД). 
 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 
1. Компонент „Води” 
2. Фактор „Отпадъци” 
3. Продуктови такси и опаковки 
4. Компонент „Въздух“ 
5. Химикали 
6. Екологична отговорност 
 

 IІ.Цел на проверката 

 
 Текущ контрол за: 
 1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите 
нормативни актове. Контрол по изпълнението на условията, поставени в 
Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен  воден обект. Емисионен контрол с пробовземане на пречистени 
отпадъчни води. 
 2. Управление на отпадъците, формирани от дейността на предприятието, в 
т.ч. проверка за платени такси за пуснати на пазара опаковки.  
 3. Изпълнение на изискванията на Закона за атмосферния въздух. 
 4. Изпълнение на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие 
на химични вещества и смеси. 

  

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

проверени: 
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Обект на проверката са контрол по изпълнение на условията на 
Разрешителното за заустване, общо състояние на локалното пречиствателно 
съоръжение на предприятието,  договори с фирми за предаване на отпадъци и 
отчетност на отпадъците, проверки за херметичност и досиета на хладилни и 
климатични инсталации с над 3 кг фреон, прилагани в производството химични 
вещества и смеси и тяхното съхранение. 
 

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

екологичното законодателство:  
   

 1. Опазване на водите 

 Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти 
формиращи отпадъчни води, в това число контрол на изпълнението на условията 
поставени в Разрешителното за заустване. Обект на настоящата проверка е 
Млекопреработвателно предприятие „Родопчанка“. В мандрата се произвежда 
кисело мляко, кашкавал, масло, извара, айрян и сирена. 

За производствените отпадъчни води от измивните процеси в мандрата има 
издадено РЗ№33140194/24.06.2003г. от БДИБР – Пловдив, Реш.№РР-
2688/25.11.2015г. за продължение, Реш.№РР-2751/20.01.2016г. за поправка на явна 
фактическа грешка. Краен срок на действие - 17.04.2021г. За изменение на титуляра 
на Разрешителното е стартирана процедура в компетентната инститтуция.  

През летния период мандрата преработва между 10-12 тона сурово мляко на 
ден. Формираните отпадъчни води, след измиването на съдовете, постъпват в 
ЛПСОВ и след пречистването им се заустват в р.Бялизворска. ЛПСОВ представлява 
система от първичен утаител (мазниноуловител + 3 бр. вертикални танкове с обща 
вместимост 125м

3
), биостъпало и вторичен утаител. ЛПСОВ е в нормално 

експлоатационно състояние, като всички съоръжения работят и са в изправност. 
Съгласно Заповед №РД-21/18.01.2016г. на МОСВ за задължителен мониторинг на 
отпадъчните води 2 пъти годишно, е взета еднократна водна извадка  - 2l – 
пречистена отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, преди заустването в р.Бялизворска, в 
присъствие на управителя на дружеството. Пробата е предадена за анализ в 
акредитирана РЛ-Смолян към ИАОС. За отпадъчните води няма монтирано 
водомерно устройство.  

При огледа на шахтите към пречиствателното съоръжение не се установи 
нарушение на пломбите, поставени на 27.04.2016г. В р.Бялизворска, след точката на 
заустване, не се констатираха следи от биологично замърсяване. 

За трето тримесечие на 2016г. е представен собствен мониторинг на 
отпадъчните води. Няма надвишения. 

Отработения цвик се предава на ферми за храна на животни. В мандрата е 
въведена обратна осмоза, която редуцира количеството на суроватката с 25%. 

Битово-фекалните отпадъчни води от сградата, през площадкова канализация 
постъпват в селския колектор. Дъждовните води са условно чисти  и на самотек се 
стичат в р.Бялизворска. 
 

 2. Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 

 
От дейността на предприятието се генерират следните по вид отпадъци, 

съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. 
- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 
- 15 01 02 – пластмасови опаковки; 
- 02 05 02 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 

образуването им; 
- 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак; 
Отпадъците се съхраняват в метално помещение, в отделни съдове на 

определени за целта места.  
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Към момента се съхраняват – 3 кг. утайки, 0.460т. - отпадъци от пластмасови 
опаковки и 70 бр. флуоресцентни тръби. 

  От началото на текущата 2016год. са предадени само отпадъци с код 02 05 02 - 
38кг. на „Титан Клинър“ООД, на база сключен Договор №1/01.01.2014г. 

Пластмасовите и картонени отпадъци се връщат обратно на фирмата доставчик 
–„Нефтопласт“ООД-гр.Средец. Представен е безсрочен договор от 2008год. 

Съгласно представените годишни отчети  за образувани производствени и/или 
опасни отпадъци за 2015год са образувани: 0,434т. утайки – всички са предадени на 
„Титан Клинър“ООД; 0.0064т. – флуоресцентни тръби (не са предавани); 0,550т. - 
отпадъци от пластмасови опаковки – предадени са на „Нефтопласт“ООД- 0,600т. и 
0,800т. отпадъци от хартиени и картонени опаковки – предадени на 
„Нефтопласт“ООД -0,830т. Отчетите са изпратени в нормативно определения срок, в 
ИАОСВ-София (представена е обратна разписка). 

Количествата на образувани и предадени отпадъци са отразени в отчетната 
книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци. Същата е водена 
редовно и е предварително заверена от РИОСВ – Смолян. 

Подготвена е нова отчетна книга за образувани производствени и/или опасни 
отпадъци, тъй като от 01.08.2016г. дейността се извършва от нова фирма 
„Перперикона“ООД-с.Бял извор. Отчетната книга е съгласно приложение №1 от 
Наредба № 1/ 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, но не е 
заверена от РИОСВ-Смолян, за което се даде предписание.  

На площадката има действащи 5 броя хладилни инсталации  съдържащи 
хлорфлуорвъглеводороди /фреон R22/.  
 

 3. 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.  

     „Родопчанка” ООД произвежда мляко и млечни продукти. Производствената 
дейност до 31.07.2016г. се извършва от „Родопчанка” ООД, а от 01.08.2016г. от 
„Перперикона” ООД. Всички произвеждани продукти се пускат на пазара с опаковки, 
съгласно което и двете дружества са задължени лица по смисъла на чл.14, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците (обн. в ДВ бр.53/2012г.). „Родопчанка” ООД 
има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, 
който по желание на дружеството е преустановен от 01.08.2016г. „Перперикона” 
ООД има сключен договор със същата организация, влизащ в сила от 01.07.2016г.   
 При проверката на документите за начислена и заплатена такса за пуснатите 
на пазара опаковки от 01.02.2015 г. до 31.07.2016 г. от „Родопчанка” ООД 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., отм. с ДВ бр. 30 от 
2016г.) до м. Юни 2016г. и по приложение №15 от Наредбата за определяне на реда 
и размера за заплащане на продуктова такса (обн. в ДВ ДВ бр. 30 от 2016г.) за м. 
Юли 2016г. 

   - При проверка на представените справки за извършените продажби на 
продукция и документите за начислена такса от 01.02.2015г. до 31.07.2016г. се 
установи, че правилно са посочени пуснатите на пазара опаковки. 

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. Юли 2016 г. 
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4. При проверката на документите на „Родопчанка” ООД се установи, че 
дружеството има извършени продажби на остатъчна продукция на български фирми 
и през м. Август 2016г. Считано от 01.08.2016г. договорът им с организацията по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки е прекратен, поради което е дадено 
предписание да се продължи начисляването  и заплащането на продуктова такса за 
пуснатите на пазара опаковки. 
 

4. Компонент „Въздух“ 
 

За подгряване в производствения процес се използват два котела КНП-0,65 и 
котел КП-1, работещи основно с газ. 
 

Съгласно представен годишен отчет хладилните и климатични машини в обекта с 
над 3кг фреон са:  
-хладилна инсталация съхранение с R22-4кг., проверена за херметичност на 
01.03.2016г.  
-хладилна инсталация обдухване с R22-4кг., проверена за херметичност на 
01.03.2016г. 
-хладилна инсталация извара с R22-5кг., проверена за херметичност на 11.02.2016г.  
-хладилна инсталация масло с R507-4кг., проверена за херметичност на 08.08.2016г.   
-колонен климатик с R410А-4,2кг., проверена за херметичност на 031.063.2016г.  
-хладилна инсталация №1 до 08.083.2016г. г. с R22-7кг. от 08.08.2016г. с R 407С-7кг. 
Инсталацията е проверена за херметичност на 11.03.2016г.  
-хладилна инсталация №2 до 27.01.2015г. с R22-7кг. от 27.01.2015г с R 407С-7кг. 
Инсталацията е проверена за херметичност на 05.09.2016г.   
-хладилна инсталация №2 към втора камера с R 407С-4кг. Инсталацията е 
проверена за херметичност на 11.03.2016г. Машината е монтирана на 26.03.2014г.  
-хладилна инсталация №1 Към втора камера до 10.02.2015г. с R22-5кг. от 
10.02.2015гг с R 407С-5кг. Проверка за херметичност на 14.07.2016 г. 
-хладилна инсталация №1 към трета камера с R 404А-7кг. Инсталацията е 
проверена за херметичност на 11.03.2016г.   
-хладилна инсталация №2 към трета камера с R22-7кг. Инсталацията е проверена за 
херметичност на 05.09.2016г.   
-хладилна инсталация с R 407С от 28.06.14г-7кг, проверена за херметичност на 
05.09.2016г.   
-хладилна инсталация съхранение с R 407С-14кг от 06.03.2014г проверена за 
херметичност 01.03.2016г. 
-хладилна инсталация зреене 2 с R 407С-16кг., проверена за херметичност на 
08.08.2016г. .  
-хладилна инсталация зреене 1 с R 407С-6кг., проверена за херметичност на 
05.09.2016г.   
-ледена вода с R22-72кг., проверена за херметичност на 05.09.2016г.   
 

Проверките и сервизната дейност са извършени от ЕТ „Мерто”-сертификати 
№13 от 2009г и №367 от 2014г.  

Дружеството е представило в срок отчет за 2015 г. по Приложение №6 от 
Регламент 1005/2009 г. 

 

5. Химикали. 
 
      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 се използуват следните 
химикали – натриева основа, азотна киселина натриев хипохлорит, различни видове 
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калгонит. Химикалите 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.За съхранението на химикалите е обособенf  складово 
помещение  с непропускливи под и стени, без връзка с канализацията. Химикалите  
се съхраняват 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.  
 

6. Екологична отговорност 

 
„Перперикона” ООД е правоприемник на „Родопчанка” ООД и дейностите, 

попадащи в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване 
на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а именно т.3, т.4 от 
Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона се извършват от „Перперикона” ООД. 
Налице са промяна в обстоятелствата , представени с чл.4 от Наредба за публичния 
регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към.чл.3, 
т.1 от ЗОПОЕЩ. 

Не бе представена  собствена оценка за възможни случаи на непосредствена 
заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба №1/2008 /ДВ, 
бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените 
случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение на 
„Перперикона” ООД. 
 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на 

екологичното законодателство: 
От извършената проверка на Млекопреработвателното предприятие 

„Родопчанка“, собственост на „Перперикона“ООД, с.Бял Извор, общ.Ардино се 
установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за 
управление на отпадъците,  на Закона за чистотата на атмосферния въздух, на 
ЗЗВВХВС и съответната подзаконова нормативна уредба. 
  

 VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 
 
           1. В срок до 10.10.2016 г. да се уведоми МОСВ за промяна в обстоятелствата, 
представени с информацията по чл.4  от Наредба за публичния регистър на 
операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към.чл.3, т.1 от 
ЗОПОЕЩ и да се уведоми писмено РИОСВ-Смолян. 
 
         2. В срок до 10.10.2016 г. да се изготви и представи в РИОСВ-Смолян 
собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, 
съгласно Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/. 
 

 

На основание чл.148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл.155 от Закона за опазване на 

околната среда (ДВ, бр.91/2002г.) и чл.120 от Закона за управление на 

отпадъците се даде следното предписание:  
 

3. Да се представи в РИОСВ-Смолян отчетната книга на новото дружество 
„Перперикона“ООД, за заверка, съгласно изискванията на чл.9, ал.3 от Наредба № 1 
от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  



13.12.2016 г. 
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Срок: 14.09.2016г. 
Отг.: Радой Хаджийски – Управител  
 

Предписание, дадено на основание чл.114, т.1 и чл. 120 от Закона за 

управление на отпадъците (обн. в ДВ бр.53/2012г.): 
4. Да се начисли и заплати продуктова такса за пуснатите на пазара опаковки 

от „Родопчанка” ООД от м. Август 2016г. до изчерпване на остатъчните складови 
наличности. 

 
            Отг.:  Радой Хаджийски -  Управител 

 
  

VII. Дейности за последващ контрол. 

 
РИОСВ-Смолян ще извърши последващ контрол за изпълнение на дадените 

предписания..  
 

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-н Радой Хаджийски– 
управител на „Перперикона“ООД.   

 
 
 
Дадените предписания са изпълнени в срок. 
 


