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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 производство на сладолед - Медина“ , гр.Мадан 

 

  
На 30.06.2016г. (Констативен Протокол № ТК-19) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова Комплексна проверка по Заповед №РД-07-21/11.03.2016г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян на обект: „Цех за производство на сладолед-Медина“, стопанисван от 

„Медина“ ЕООД,  гр.Мадан, общ.Мадан, обл.Смолян. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 

 

1. Компонент „Води” 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци” 

3. Продуктови такси и опаковки 

4. Компонент „Въздух“ 

5. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“ 

 

 IІ.Цел на проверката 

 

 Текущ контрол за: 

 1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни 

актове.  

 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: 

 

Обект на проверката са общото състояние на локалното пречиствателно съоръжение 

за отпадъчните води на предприятието,  договори с фирми за предаване на отпадъци и 

отчетност на отпадъците, проверки за херметичност и досиета на хладилни и климатични 
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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:  

 

В предприятието се произвежда сладолед и кисело мляко. Цеха работи на 5 дневна 

работна седмица, 8 часов работен ден.   

  

 1. Компонент „Води“ 

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

формиращи отпадъчни води. Обект на настоящата проверка е „Цех за производство на 

сладолед“. В предприятието се произвежда сладолед и кисело мляко.  

 Водоснабдяването на обекта се извършва от В и К мрежата на гр.Мадан. 

 На площадката се формират три потока отпадъчни води. 

Производствените отпадъчни води от измивните процеси в цеха постъпват през 

площадкова канализация в мазнинозадържател. След пречистването им се заустват в 

градския канализационен колектор на гр.Мадан.  Пречиствателното съоръжение работи 

нормално и е в добро експлоатационно състояние.   

Битово-фекалните води постъпват в ГК-Мадан. 

Дъждовните води са условно чисти и се заустват на самотек в дерето под 

предприятието. 
 

 2. Фактор на въздействие „Производствени и опасни отпадъци” 

 

От дейността на обекта се генерират следните видове отпадъци, класифицирани по реда 

на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците: 

- 02 05 02 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им; 

- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки-налични 1,401т.; 

- 15 01 02 – пластмасови опаковки – налични 1,923т.; 

- 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак-налични 

0.000166т. .; 

- 20 01 35* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 – бракувани фризери-30бр.. 

По време на проверката се представи отчетна книга за образувани производствени и/или 

опасни отпадъци, която е предварително заверена от РИОСВ – Смолян. Съгласно данните от 

отчетната книга през 2015г. са образувани 6,28т. – отпадъци от хартиени и картонени 

опаковки и 1,88т. отпадъци от пластмасови опаковки. 

На основание сключен договор с „Рудомет груп“ЕООД за 2015г. са предадени 6,3т. 

отпадъци от хартиени и картонени опаковки (от които 0,094т. са налични от края на 2014г.) и 

2,09т ( 2,16т. от края на 2014г.) – отпадъци от пластмасови опаковки, за третиране.  

Данните в отчетната книга за образувани и предадени количества отпадъци през 2015г. 

съвпадат с количествата в представените годишни отчети за образувани производствени или 

опасни отпадъци, за 2015г. Отчетите са изпратени в нормативно определения срок, в 

ИАОСВ-София (представена е обратна разписка с дата 12.02.2016г.). 

От началото на 2016г. до 29.06.2016г. са образувани 5,468т. отпадък с код 15 01 01, от тях 

са предадени 4,067т. и 1,975т. образуван отпадък с код 15 01 02 – от които 0,046т. са 

предадени.  

Утайките от пречиствателното съоръжение се използват в личното стопанство, в 

земеделието. 

Не се констатира излязло от употреба оборудване съдържащи хлорфлуорвъглеводороди 

/фреон R22/.  



14.12.2016 г. 

 
 

3/4 

Отпадъците се съхраняват разделно на определени за целта места до тяхното предаване 

на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО. 

 

 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.  

 „Медина” ЕООД  е производител на сладоледи, сладоледени торти и други продукти, 

които реализира на вътрешен и външен пазар. Всички продукти се пускат на пазара в 

опаковки за еднократна употреба, като опаковките са от хартия, картон, пластмаса, алуминий 

и дърво. 

При проверката на документите за начислена и заплатена такса за пуснатите на пазара 

опаковки от 01.07.2015 г. до 31.05.2016 г. се установи: 

1. „Медина” ЕООД  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 дружеството има 

сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и ИУЕЕО. 

2. За пуснатите на пазара опаковки: 

а/ Водена е отчетност по приложение №12 (Вътрешнофирмени спецификации) и по 

приложение №13 (Месечни справки-декларации) от 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 от 2008г., отм. ДВ бр. 30 от 

2016г.). 

      - При проверка на теглата на част от пусканите на пазара опаковки се установи, че те 

съвпадат с посочените във Вътрешнофирмената им спецификация за 2016г.  

б/ Отчетени са на организацията посочените в месечните справки-декларации 

количества опаковки, пуснати на пазара до 31.03.2016г. /отчитането се извършва  на 3-

месечие/. Същите опаковки са фактурирани от организация и са им заплатени лицензионни 

възнаграждения. 

3. За пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО): 

а/ За извършване на търговската си дейност  дружеството закупува хладилни витрини 

от Турция, като за периода на проверката има само един внос. Количествата пуснати на 

пазара ЕЕО са отчетени и платени на организацията. 

     б/ Водена е отчетност по приложения №17 и №18 от горепосочената Наредба (обн. в 

ДВ бр.53/2008г., отм. ДВ бр. 30 от 2016г.). 

    в/Дружеството има извършена регистрация в публичния регистър на ИАОС, съгласно 

изискванията на чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗУО. 

 

4. Компонент „Въздух“ 

 

В цеха работят 6 бр. машини с фреон над 3 кг. Тези машини (хладилни инсталации) са, 

както следва: 

1. Шоков тунел – агент R404А – 100кг. 

2. Камера №1 – агент R22 – 2x15 кг. 

3. Камера №2 – агент R22 – 2x8 кг. 

4. Хладилна вана №1 – агент R22- 6кг. 

5. Хладилна вана №2 – агент R22- 6кг. 

6. Климатик  – агент R22- 5кг. 

HCFC агенти – R22 – 5 бр. 

 

Води се редовно дневник за всяка инсталация . В дневниците е отразено 

извършването на проверка за херметичност за всяка инсталация. Всички машини са 
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проверени на 03.02.2016г. от „Клима Сервиз“ЕООД със сертификат №73/05.07.2011г., лице 

извършило проверката – хладилен техник Константин Велков серт. №2805/10.07.2014г. 

  Констатация от проверката: няма пропуск, няма теч в системата. 

 В РИОСВ-Смолян е представен в срок Годишен отчет по Приложение 6 към чл.11 и 

чл.36 на ЗЧАВ. 

 

5. Химикали. 

 

      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 дезинфенция в производството се използват – 

натриева основа на люспи и натриев хипохлорит. Химикалите се закупуват от български 

фирми. Представени бяха  ИЛБ на български език и в съответствие с чл. 31 от Регламент 

REACH.  

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 

и смеси. Химикалите се съхраняват в специлно обособен  склад  с непропускливи под и 

стени, при спазване на изискванията за съвместно съхранение в оригиналните опаковки на 

производителя. Представени бяха инструкции, 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 „Цеха за производство на сладолед - Медина“, 

собственост на „Медина“ЕООД, гр.Мадан 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. 

 

           Не бяха дадени. 

  

VII. Дейности за последващ контрол. 

 

Не се предвиждат. 

 

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-жа Хамдие Хамдиева 

Тахирова – упълномощено лице.   

 

 


