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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

Дата………………………………….... 

 
Д О К Л А Д 

 
 

Относно:  Извършена комплексна проверка на 21.07.2022 г.  на „Карду“ ООД с. 

Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян, обект: Млекопреработвателно предприятие в с. 

Върбина, общ. Мадан; 

  
На основание Заповед № РД-08-47/01.07.2022 г. на Директора на РИОСВ-Смолян се 

извърши Комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие в с. Върбина, 

общ. Мадан, обл. Смолян,  стопанисвано от „Карду“ ООД с. Върбина, общ. Мадан; 
  

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

1. Компонент „Води”; 

2. Компонент „Въздух”; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци” и продуктови такси за масови разпространени 

отпадъци;  

4. Фактор на въздействие „ОХВ“;  

 

 IІ. Цел на проверката    

Текущ контрол за: 

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

актове. Контрол по експлоатацията на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води. 

 2. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

3.  Изпълнение на изискванията на Закона за атмосферния въздух и подзаконовите 

нормативни актове. 

4. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси и Регламент 1907/2006 г. /REACH/ и подзаконовите нормативни актове; 

 

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

проверени:  

Обект на проверката са общото състояние на локалното пречиствателно съоръжение 

за отпадъчни води към мандрата, образувани на площадката отпадъци, водене на отчетност и 

начини за съхранение, заплащане на продуктови такси за масово разпространени отпадъци, 

проверки за херметичност и досиета на хладилни и климатични инсталации с над 3кг фреон 

и/или с над 5 т. СО2 eq. и горивни инсталации, използвани в производството химични 

вещества и смеси и тяхното съхранение. 
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ІV. Направени констатации:  

  

 1. Компонент „Води” 

Формираните производствени отпадъчни води от дейността на обекта, през 

площадкова канализация постъпват за третиране в пречиствателно съоръжение, което 

представлява мазниноуловител с първичен утаител и биологично стъпало с дънно 

дифузиране и последващо утаяване. След пречистването им се заустват в канализационна 

мрежа на с. Върбина, съгласно сключен договор с „В и К” ЕООД - гр. Смолян, за заустване 

на производствени отпадъчни води, съгласно Наредба №7/2000 г. Всички съоръжения към 

ЛПСОВ са в добро експлоатационно състояние. Битово-фекалните отпадъчни води от обекта 

също се заустват в КМ-Върбина.  При проверката е взета водна проба от отпадъчни води на 

изход ЛПСОВ, преди заустване в КМ-Върбина. След проведените лабораторни анализи е 

издаден протокол от изпитване №13-0268 от 28.07.2022 г., като не е констатирано 

надвишение на нормите по Наредба №7/2000 г., Прил. №2 към чл. 6.  

2. Компонент „Въздух” 

2.1. Контрол по Регламент № 517/2014 г. 

 За производствени нужди и съхранение на готовата продукция на обекта има 

монтирана 9 бр. стационарни хладилни инсталации, заредени с хладилни агенти, както 

следва: 

 - 4 стационарни хладилни инсталации, заредени с фреон R 404 A, с количества от 

3,000 кг. до 4,000 кг; 

 - 3 стационарни хладилни инсталации, заредени с фреон R 407 C, с количества от 

3,500 кг. до 10,000 кг.; 

 - 2 стационарни хладилни инсталации, заредени с фреон R 449 А, с количества от 

4,200 кг. до 15,000 кг.; 

 За всички инсталации, заредени с хладилен агент се водят „Досиета на системите“ за 

извършени проверки за херметичност и допълване на системите с хладилен агент, съгласно 

изискванията на Наредба № 1/17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на 

документи за правоспособност на лица, извършващи дейност с оборудване, съдържащо 

флуоросъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитане на емисии на 

флуоросъдържащи парникови газове.  

 През 2022 г. са извършени проверки за херметичност от лицензирана фирма със 

Сертификат за правоспособност, издаден от ББКМ гр. София, като не са установени 

пропуски и/или допълвания с хладилни агенти. За 2021 г., в срок е представен Годишен 

отчет за използваните количества фреони. 

  

2.2. Контрол по Наредба № 1/2005 г. 

За производствени нужди на пара има монтиран котел с мощност 400 kW, работещ на 

твърдо гориво(иглолистна дървесина и въглища). Горивната инсталация е с мощност под 0,5 

МW и не подлежи на контролни и собствени периодични измервания, съгласно Наредбата.  

  

 3. Фактор на въздействие „Отпадъци”  

 3.1. Производствени и опасни отпадъци 

 От дейността на млекопреработвателното предприятие се генерират отпадъци, 

класифицирани съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, както следва: 

 - код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;  

            - код 15 01 02 - пластмасови опаковки;  

             - код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества; 

 - код 20 01 21* - флуоресцентни тръби; 

 - код 20 01 33* - батерии и акумулатори;  
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           Отпадъците се съхраняват на обособени и обозначени места, разделени по видове. 

Предават се за последващо третиране на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, като 

при проверката се представиха договори. Не се генерира отпадък с код 02 05 02 – утайки от 

пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, класифициран за 

площадката, не се констатират налични такива. 

 Дружеството води отчетност и представя информация за дейностите с отпадъци в 

НИСО. 

             

 3.2. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 

„Карду” ООД е производител на млечни продукти, които реализира на българския 

пазар. Върху опаковките на продуктите е поставена маркировка за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки и маркировка за рециклиране на опаковките, изискващи се от 

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.  

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. За изпълнение на задълженията си „Карду“ ООД има 

сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представя се 

удостоверение, издадено от организацията със срок на действие до 31.12.2022 г. При 

проверката е установено, че се попълват месечни справки-декларации за пуснатите на пазара 

опаковки по приложение №15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 

продуктова такса. Заплащат лицензионни възнаграждения към организацията, в която 

членуват, по прогнозни данни, като последното плащане е за 2022 г. 

 

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

4.1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006  относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

 Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата.  Представена бе 

актуална информация за използваните химикали, съгласно утвърден формат.  

В производството за почистване и дезинфекция се използват натриева основа, азотна 

киселина, различни видове калгонит /кисели и алкални/. Химикалите се закупуват от 

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

Регламента. 

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

вещества и смеси. 

   Използваните химикали се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи 

под и стени, без връзка с канализацията, в оригиналните опаковки на производителя, при 

спазване на изискванията за съвместно съхранение.  

 Представени са инструкции за безопасна работа с химикалите и оценка за безопасност 

на съхранението, съгласно  утвърден формат. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на „Карду“ ООД с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян, 

обект: Млекопреработвателно предприятие в с. Върбина, общ. Мадан е установено, че 

дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление 

на отпадъците, Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети и съответната подзаконова нормативна уредба.  

 

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

Не се дават. 

 

VII.  Дейности за последващ контрол.  

 

Няма.  


