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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 „Родопея Белев“, находящо се в гр. Смолян, ул. 

„Тракия“ № 20, община Смолян, област Смолян. 

 

На 08.11.2022 г. (Констативен Протокол № АВ-085/08.11.2022г.), експерти от РИОСВ- 

Смолян извършиха Комплексна проверка по Заповед №РД-08-64/06.10.2022 г. на Директора на 

РИОСВ-Смолян на обект: „Млекопреработвателно предприятие „Родопея Белев“, 

собственост на „Родопея Белев“ ЕООД 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда 

1. Компонент „Въздух”; 

2. Компонент „Води“; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”; 

 

 II. Цели на проверката 

Целта на проверката е да се даде оценка за съответствие на дейността на обекта с 

изискванията на: 

1. Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и подзаконови нормативни актове 

по прилагането му; 

2. Закона за водите/ЗВ/ и подзаконови нормативни актове по прилагането му; 

3. Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконови нормативни актове по 

прилагането му; 

4. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, 

Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH) и подзаконови нормативни актове по прилагането им; 

 

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

Водене на отчетност и извършване на проверки за херметичност на инсталации, заредени с 

хладилен агент; горивни инсталации; пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчни 

води; съхранение на образуваните отпадъци; договори с фирми за предаване на отпадъци; водене 

на отчетност; проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 /REACH/ и Наредба за реда и 

начина за съхранение на ОХВ и смеси. 
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

 

1. Компонент „Въздух” 
 От извършената проверка на МПП „Родопея“ е установено, че на обекта има монтирани 

40 броя хладилни и климатични инсталации, от тях 32 бр. стационарни хладилни камери, 7 бр. 

автомобилни хладилни камери и 1 бр. стационарен климатик.  От представените „Досиета на 

системите“ е видно, че през 2021 г. и към момента на проверката няма допълване на хладилен 

агент в хладилните и климатични инсталации. На обекта се извършват проверки за херметичност 

от лицензирано лице, с издаден сертификат от Българската браншова камера. Всички проверки за 

херметичност и сервизно обслужване на хладилните и климатични системи се водят в „Досиетата 

на системите“.  

 В РИОСВ-Смолян в срок до 15 февруари е представен годишен отчет за използвани 

количества ФПГ и ОРВ на монтираните хладилни и климатични инсталации, попадащи в обхвата 

на Регламент 1005/ 2009 и Регламент № 517 / 2014.  

 За производствени нужди на пара и отопление на обекта има монтирани две „Средно 

горивни инсталации“, както следва: 

 - Парен котел № 1 с максимална мощност 1,84 MW(1840KW), работещ на метан; 

 - Парен котел № 2(резервен) с максимална мощност 1,5 MW(1500KW), работещ на метан; 

 През 2022 г. са извършени Собствени периодични измервания на Парен котел №1, като е 

представен в РИОСВ-Смолян Доклад за оценка от СПИ съгласно чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. и 

не са установени несъответствия на действащото законодателство. Към момента на проверката за 

„Средно горивните инсталации“ няма започната процедура по регистрация съгласно  чл. 9г от 

ЗЧАВ, тъй като същите са въведени в експлоатация преди м. декември 2018 г. Срокът за 

регистрация на двете инсталации е до 2029 г.  

 

2. Компонент „Води“ 

 Производствените отпадъчни води от измиването на съдове и помещения в мандрата 

постъпват в мазниноуловител, след което се заустват в Канализационния колектор на град 

Смолян, съгласно сключен договор между „Родопея-Белев“ ЕООД и „В и К“ ЕООД град Смолян. 

Взета е водна проба отпадъчна вода от акредитирана лаборатория РЛ-Смолян на изход 

мазниноуловител, преди заустване в канализационния колектор на град Смолян. От 

представените протоколи от изпитване не са установени превишения на отпадъчните води, 

съгласно Наредба №7 от 14 ноември 2000 год. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационни системи на населени места, съгласно 

Приложение № 2 към чл. 6 за канализационна мрежа със селищна пречиствателна станция. 

 Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда също се заустват в 

канализационния колектор на град Смолян.  

Отработеният цвик се предава на ферми за отглеждане на животни на база сключени 

договори. 

 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци” 
Производствени и опасни отпадъци 

  От дейността на млекопреработвателното предприятие се генерират отпадъци с код 15 01 

01- хартиени и картонени опаковки и код 15 01 02 – пластмасови опаковки, които са 

класифицирани съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. 

Образуваните отпадъци се съхраняват на обособено за целта място, обозначено с код и 

наименование, съгласно изискванията за класификация на отпадъците.  

 Отпадъците се предават чрез сключен договор с лице, притежаващо документ съгласно чл. 

35 от Закона управление на отпадъците. 

 При проверката не е констатирано наличие на други класифицирани отпадъци. 

 Предприятието води отчетност в Националната информационна система за отпадъци 

/НИСО/. 
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4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

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 е актуална 

информация за използваните химикали, съгласно формат – Приложение № 2, утвърден със 

Заповед №268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. В производството за 

почистване и дезинфекция се използват натриева основа, азотна киселина, тризон, хендисепт. 

Химикалите се закупуват от български фирми. Представени бяха ИЛБ на български език и в 

съответствие с чл.31 на Регламента. 

 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 формат, утвърден със Заповед №184/09.03.2021 г. на министъра на 

околната среда и водите. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 
От извършената проверка на „Родопея Белев“ ЕООД е установено, че дейността на обекта – 

Млекопреработвателно предприятие „Родопея Белев“, съответства на изискванията на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона за водите/ЗВ/, Закона за управление на 

отпадъците/ЗУО/ и Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси 

/ЗЗВВХВС/ и подзаконовите нормативни актове. 

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието 
Няма 

 

VII. Дейности по последващ контрол 
Няма 


