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ДОКЛАД 
  

 
ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 08.07.2014 год. на „Медина” ЕООД, 

гр.Мадан 
 

 На основание Заповед № РД-07-61 от 23.06.2014г. на Директора на РИОСВ-
Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на 
„Медина” ЕООД, гр.Мадан. 

I. Цели на проверката 
Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян 

по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на 
съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на 
проверката са както следва: 

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда. 

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими  
разрешителни. 

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в 
съответното разрешително. 

 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 
Проверени бяха всички технологични участъци на обекта. Функционирането на 

обекта е  зависимо от сезона, пазарните обстоятелства и поръчките.  

Състояние на обекта, отразено в констативният протокол 
Дружеството при наличие на поръчки работи пет дни в седмицата по 8ч. на 

ден, цитираният  работен режим е от средата на м. април 
 Проверката констатира:  

1. Компонент „Въздух” 
Инсталирани  машини с над 3кг фреон са:  
-Хл. инсталация- шоков тунел с R404А-100кг 
-Хладилна камера №1 с R22-2х15кг 
-Хладилна камера №2 с R22-2х8кг 
-Хладилна вана №2 с R22-6кг 
-Хладилна вана №1 с R22-6кг 
-климатична система с R22-5кг 
Всички машини са проверени за херметичност на 02.08.2013г, като машината 

със 100кг фреон е проверена и на 01.02.2013г. Всички останали машини също са 
проверени на 01.02.2013г. Проверките за херметичност не са констатирали пропуски 
на хладилен агент. Проверките са извършени от „Клима Сервиз”ЕООД със 
сертификат №073 от 05.07.2011г. Данните са взети от дневниците на инсталациите, 
които са попълнени с цитираните по-горе данни и дати. Представен е годишен отчет 
на хладилните и климатични съоръжения на обекта за 2013г. съгласно Регламент 
1005/2009г. 

Няма промяна в котела инсталиран в обекта. 
 

2. Компонент „Води” 
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На обекта се произвежда сладолед, кисела мляко и айрян. Преработваното 
сурово мляко на ден е около 600-700l.  

Обекта се водоснабдява от водопроводната мрежа на гр.Мадан. 
Отпадъчните води са разделени на два потока: производствени и битово-

фекални отпадъчни води. 
Отпадъчните води от производството постъпват в пречиствателно 

съоръжение (мазниноуловител) и след пречистването им заустват в ГК-Мадан. 
Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда постъпват в 
площадковата канализация на обекта и заустват в ГК-Мадан. 

По време на проверката не се формираха отпадъчни води и не беше взета 
водна проба за анализ. 

Пречиствателното съоръжение работи нормално и е в добро 
експлоатационно състояние. 
 

3. Фактор „Опасни химични вещества” 
 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 за почистване и 
дезинфекция се използуват следните химикали – натриева основа на люспи, азотна 
киселина, натриев хипохлорит. Дружеството поддържа инвентаризационен списък 
на използуваните химикали и списък с доставчиците, актуални  към момента на 
проверката. Представени бяха  ИЛБ в съответствие с Приложение II на Регламента 
2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Химикалите се съхраняват в  обособено  складово помещение  с 
непропускливи под и стени, без връзка с канализацията. Белината и препаратите за 
съдове    се съхраняват в  друго помещение, при спазване на изискванията за 
съвместно съхранение.Всички химикали се съхраняват оригиналните опаковки на 
производителя. Изготвени са инструкции за съхранение и употреба съгласно  чл. 4, 
т. 8 - 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС.  

 

4. Фактор  „Производствени и опасни отпадъци” 
       Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. 
       От извършената проверка се констатира, че от производствената дейност на 
предприятието се генерират следните отпадъци: 
1. Хартиени и картонени опаковки-през 2013г. са предадени на фирмите „Дуропак-
Тракия” АД-гр. Пазарджик 3.920т. и на „Ростер” ООД-гр. Смолян-1.596т. хартиени 
отпадъци на базата на договори с двете фирми. За първото полугодие на 2014г. са 
предадени на „Ровотел Стийл” ООД-гр. Рудозем-0.821т. отпадъци от хартиени и 
картонени опаковки и представен договор по време на проверката. 
2. Пластмасови опаковки, предимно стреч-фолио - съхраняват се на площадката в 
полиетиленови чували. На обекта се съхраняват и пластмасови бидони от глюкозен 
сироп и пластмасови кофи от шоколадова глазура. Същите се връщат на доставчика 
или се използват многократно.  
3. Утайки от пречиствателното съоръжение-от дейността на ПС се генерират 
мазнини в минимално количество и се използуват за собствени нужди в личното 
стопанство на собствениците. 
4. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване-съхраняват се на 
площадката бракувани фризери. 
5. Опаковки от дезинфектанти-използват се многократно. 
6.Флуоресцентни лампи, съдържащи живак–съхраняват се, съгласно нормативните 
изисквания. 
       За всички отпадъци е извършена класификация, съгласно изискванията на 
Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците. Отпадъците се съхраняват, 
съгласно нормативните изисквания. Отчетната книга се попълва редовно. Фирмата 
е представила годишен отчет за образувани отпадъци за 2013г.  
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5. „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
„„Медина” ЕООД  произвежда сладоледи, айран и кисело мляко, които пуска 

на пазара опаковани. Извърши се проверка по Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки (НООО), при която се установи: Използуваните опаковъчни 
материали са: полипропилен, полистирен, алуминий, дърво, картон  и хартия.  

За извършване на търговската си дейност  дружеството закупува фризери, 
като през изминалата година имат един внос от Турция. През 2013г. и 2014г. са 
закупувани фризери и от българския пазар. 

„Медина” ЕООД  гр. Мадан пуска на пазара продукти, след употребата на 
които се образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено 
лице по чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Дружеството изпълнява 
своите задължения чрез колективна система, представлявана от организации по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки и ИУЕЕО. 

При проверката са представени: 

1. За пуснатите на пазара опаковки: 
а/  Вътрешнофирмени спецификации и 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.  

    б/ Отчети, подадени към организацията; фактури, издадени от нея и 
документи за платени лицензионни възнаграждения за пуснатите на пазара 
опаковки през периода 01.07.2013 г. – 31.03.2014г.  

2.  За пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО): 
а/ Представени са нулеви  месечни справки-декларации за периода 

01.05.2013г.-30.06.2014г. 
 

  

6. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 

 

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

на околната среда /ДВ. бр.91/2002г./  давам следните предписания: 
 

Не бяха дадени 
 

 Извършили проверката: 
1. Координатор на проверката: Костадин Милкотев – главен експерт„ОЧВ” 
2. Румяна Караиванова-главен експерт  „ХТС” 
3. Венета Василева-старши експерт „ОХВ” 
4. Боряна Рускова-главен експерт „Управление ПОО” 
5. Сниежана Сантева- старши експерт „Фин. к-л” 
. 

От страна на „Медина” ЕООД по време на проверката присъства: 
     1.  Хамдие Хамдиева Тахирова-упълномощено лице 
 
 
Утвърдил: 

 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 
 


