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ДОКЛАД 

  
ОТНОСНО: Извършена Комплексна проверка на 04.09.2015 г. на „Скорпион-
21”ООД, гр.Пловдив, обект – Млекопреработвателно предприятие, с. Забърдо, 
общ. Чепеларе, обл. Смолян 
 

На основание Заповед № РД – 07 – 94/23.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – 
Смолян, във връзка с извършване на планов контрол по Плана за контрол на 
РИОСВ-Смолян за 2015г.  се извърши Комплексна проверка на „Скорпион-21”ООД 
– гр.Пловдив, обл. Пловдив, обект: „Млекопреработвателно предприятие – 
с.Забърдо”, общ.Чепеларе, обл.Смолян. 

Проверката е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян по 
компоненти и фактори на въздействие на околната среда: води, въздух, 
производствени и опасни отпадъци, химикали, продуктови такси за пускани на 
пазара опаковки, с цел да се даде оценка на степента на съответствие на 
производствата и дейностите на обекта с изискванията, регламентирани в ЗООС и 
специализираните /секторни/ закони: контрол на отпадъчните води във връзка с 
прилагане на Закона за водите (ЗВ), Закона за управление на отпадъците, 
управление на опасни химични вещества, Закона за чистотата на атмосферния 
въздух. 
 
 І.Цели на проверката 
 
 1. Проверка във връзка с прилагане на ЗВ и подзаконовите нормативни 
актове. 
 2. Проверка във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконовите нормативни 
актове; 
 3.  Проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Наредба 
за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси; 

4.  Проверка във връзка  с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни 
актове. 
 
 
 Целите на проверката са: 
 1.Итегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда; 
 2.Недопускане експлоатацията на производството и дейностите без 
необходимите разрешителни; 
 3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни и 
евентуално тяхно актуализиране. 
 
 ІІ. Подробности за проверените производствени инсталации и дейности 
на обекта: 
 
 1. Площадкова канализация и заустване на производствени и битови 
отпадъчни води в р.Забърдска. Проверка на състоянието на съоръжението за 
пречистване на производствени отпадъчни води; 
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 2. Проверка на местата за съхранение на отпадъците, договори с фирми за 
предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците; 

3. Проверка за видовете и количествата на химичните вещества и смеси, 
които се използват за производствени нужди, като потребител по веригата. 

4. Проверка на  информационните листи за безопасност /ИЛБ/ на 
използваните препарати; 
   5. Проверка във връзка  с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни 
актове. 

6. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци. 
 

 
 ІІІ. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 
екологичното законодателство:  
 
 МПП „Забърдо” е „Млекопреработвателно предприятие” в с.Забърдо, 
общ.Чепеларе. Предприятието преработва сурово мляко през ден – 15 дни в 
месеца.  Преработваното сурово мляко достига до 4 т/ден. Произвежданите 
млечни продукти са  кашкавал, сирене, извара и масло.   
 Производството се характеризира с чистота, като единствено по компонент 
„Води” и фактор на въздействие „Отпадъци” се образуват отпадъчни води и 
производствени отпадъци. 
 
 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. Отпадъчните води от производството 
постъпват в ЛПСОВ, и след пречистването им се заустват в р.Забърдска, 
регламентирано в РЗ№33140095/28.03.2011г. издадено от БДИБР-Пловдив с краен 
срок на действие 28.03.2021г. ЛПСОВ представлява мазнинозадържател за 
първично пречистване и биофилтър с аерация и SBR. При проверката 
пречиствателното съоръжение е в работен режим и е в нормално експлоатационно 
състояние, съгласно изискванията на чл.126, ал.1 от Закона за водите.  
 Взета е еднократна водна извадка . 2l – пречистена отпадъчна вода на изход 
ЛПСОВ, преди заустването в р.Забърдска, в присъствието на представител на 
дружеството, съгласно Заповед №РД-930/5.12.2014г. на МОСВ. Пробата е 
предадена за анализ на Регионална лаборатория-Смолян към ИАОС-София. На 
изход ЛПСОВ няма монтирано измервателно устройство за отпадъчните води. 
Водно количество по РЗ Qгод 3068 m3/г. В р.Забърдска няма видими следи от 
замърсяване след точката на заустване. 
 ЛПСОВ към предприятието не дава необходимия пречиствателен ефект, за 
което на дружеството е наложена текуща месечна имуществена санкция от 74 лв. за 
надвишение на ИЕО, заложени в РЗ по показатели БПК5, ХПК, НВ и мазнини.  

Дружеството е представило в РИОСВ-Смолян Годишен доклад за изпълнение 
на условията, поставени в РЗ за 2014г. За провеждане на собствен мониторинг има 
подадено молба до РЛ-Смолян и се очаква сключване на договор и извършване на 
пробовземането, съгласно утвърден План за собствен мониторинг. 

За отработения цвик дружеството има сключен договор от 2.01.2014г. с ЕТ „БГ 
21 – Йордан Куртев” и се извозва на ЖИ № BG 42 – 64 – 0066 през ден през летния 
сезон. През зимния сезон суроватката се съхранява в танк за съхранение на цвик и 
се извозва през 3-4 дни. 

През април 2015г. са извозени 27т цвик, май – 34т, юни – 42т, юли – 40т. 
За транспортирането на цвика се изготвя търговски документ подписан 

двустранно от отговорника на мандрата и шофьора на товарния камион. 
 
 2.Компонент „Въздух” 
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В обекта има две. хладилни машини с над 3 кг фреон. 
Машините са с R 404А-6кг и с R 134А-7кг  Последните проверки за 

херметичност са на 02.12.14г. Няма отразени пропуски на хл. агент в дневниците на 
инсталациите 

Проверките за херметичност са извършени от ЕТ „Иван Христов-60” със 
сертификат №1772 от 20 юли 2011г. Представен е годишен отчет съгласно 
Регламент 1005/2009г. за 2014г. 

 За технологични нужди се използва котел „Тракия 244”, работещ с твърдо 
гориво /дърва/. Работи се през ден. По време на проверката котела не работеше. 
 
 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
 
 3.1.Производствени и опасни отпадъци 
 

Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно 
Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му.                   

От дейността на площадката се генерира отпадък, класифициран съгласно 
Наредбата за класификация на отпадъците, с код 02 05 02 - утайки от пречистване 
на отпадъчни води на мястото на образуването им. Образуваните утайки се 
съхраняват в полиетиленови чували, като един път месечно се извозват до лагуната 
на фермата за животни в с.Златовръх, общ.Асеновград, собственост на ЕТ”БГ 21 – 
Йордан Куртев”, гр.Пловдив. При проверката се установи съхранение на около 30 кг 
утайки в закрито помещение. 

При проверката не се установиха други отпадъци на площадката 
Води се отчетност съгласно нормативните изисквания.  
Образуваните опаковки от детергенти и дезинфектанти се връщат на 

фирмата-доставчик. 
 
3.2. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 
 
В млекопреработвателното предприятие, собственост на „Скорпион 21” ООД  

се произвеждат следните продукти: кашкавал, сирене, масло и извара. 
Установените им при проверката опаковки са метални кутии и полиетиленови 
пликове. Върху опаковките има  маркировка за рециклиране на опаковката 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. 
           Съгласно получена информация от  отговорника на обекта, кашкавалът и 
сиренето се транспортират до склад на дружеството, намиращ се в гр. Пловдив. Там 
се извършва разфасоване в по-малки опаковки, според заявките на клиентите.  
  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 (обн. в ДВ бр.53/2012г.). Тъй 
като седалището и адресът по съдебна регистрация на дружеството са в гр. 
Пловдив, проверката не беше извършена цялостно. Поради това установената 
информация за опаковките  ще бъде препратена до съответната РИОСВ за 
проверка по компетентност.  

 
             
 5.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”  
 

Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие 
на химични вещества и смеси.  
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1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/. Статут на фирмата – потребител по 
веригата. За почистване и дезинфекция в производството се използват следните 
химикали: азотна киселина, натриева основа на люспи, хлорна вар, биоциден 
препарат топакс. 

Представен беше инвентаризационен списък на използваните 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 
Регламента, както 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 
в оригиналните опаковки на производителя. Изготвени са инструкции съгласно  чл. 4 
от  Наредбата. 
 
 
 ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 
 Не бяха дадени. 
 

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-жа Малинка 
Боризанова – отговорник на мандрата. 

 
  

 
Утвърдил: 
 
ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 
Директор на РИОСВ – Смолян 
 
 


