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ДОКЛАД 

  

ОТНОСНО: Извършена Комплексна проверка на 18.09.2014 г. на „Скорпион-

21”ООД, гр.Пловдив, обект – Мандра, с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян 
 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 61/23.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Скорпион-21”ООД – гр.Пловдив, 
общ.Пловдив, обект: „Млекопреработващо предприятие” - с. Забърдо, 
общ.Чепеларе, обл.Смолян. 
  

 І.Цели на проверката 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – 
Смолян по компоненти и фактори 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 на екологичното законодателство. 
 
 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.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 
 1. Заустване на производствени и битови отпадъчни води в р.Забърдска и 
работа на съоръжението за пречистване на отпадъчни производствени води; 
 2.Котелна инсталация за отопление и производствени нужди  и хладилни 
инсталации с над 3 кг фреон; 
 3.Производствени и битови отпадъци и утайки от пречистване на отпадъчни 
води.  

 4. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци. 
 

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 

 МПП „Забърдо” – с.Забърдо, общ.Чепеларе, обл.Смолян, е 
млекопреработвателно предприятие в с.Забърдо. Предприятието работи всеки ден, 
8 часа дневно, като млякото се преработва през ден. Производството се 
характеризира с чистота, като единствено по компонент „Води” и фактор на 
въздействие „Отпадъци” се образуват отпадъчни води и производствени отпадъци.  
 Преработваното сурово мляко достига до 1,3 т/ден. Произвежданите млечни 
продукти са  кашкавал, сирене, извара и масло. 
   

 1.Компонент „Води” 
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 Отпадъчните води от производството постъпват в ЛПСОВ, и след 
пречистването им заустват в р.Забърдска, съгластно условията поставени в 
РЗ№33140095/28.03.2011г. издадено от БДУВ”ИБР”-Пловдив. 

 Отпадъчните води от измиване на съоръженията за преработка на млякото и 
работните помещения се пречистват от съоръжение за отпадъчни води, състоящо 
се от мазнинозадържател с аерация и SBR.  

 При проверката пречиствателното съоръжение работи нормално и е в добро 
състояние. Взета е водна проба от пречистената отпадъчна вода и е предадена за 
анализ на Регионална лаборатория-Смолян към ИАОС-София. На изход ЛПСОВ 
няма монтирано измервателно устройство за отпадъчните води. В р.Забърдска няма 
видими следи от замърсяване след точката на заустване. 

 Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно 
План за собствен мониторинг, съгласуван от БДУВ „ИБР” – Пловдив.  

 

 2.Компонент „Въздух” 

 
В обекта има 2бр. хладилни машини с над 3 кг фреон. 
Машините са с R 404А-6кг и с R 134А-7кг. Последните проверки за 

херметичност на двете машини е на 02.12.2013г. Проверките не са констатирали 
пропуск на хладилния агент.  

Проверките за херметичност са извършени от ЕТ „Иван Христов-60” със 
сертификат №1772 от 20 юли 2011г. Данните са взети от дневника на хладилните 
инсталации. 

Представен е годишен отчет по приложение №6 от Регламент 1005/2009г. 
Няма промяна в котела за технологични нужди.  
Приготвени са широколистни дърва за котела. По думите на отговорника на 

МПП количеството е 70 м
3
. 

 

 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.                   

Дружеството има утвърден работен лист за класификация на отпадъците от 
РИОСВ-Смолян за отпадък с код 02 05 02 - утайки от пречистване на отпадни води 
на мястото на образуването им. Същите се формират от работата на 
пречиствателното съоръжение към млекопреработвателното предприятие. 
Съхраняват се в полиетиленови чували  до извозването им към лагуната на ферма 
за ЕРД. По данни от отчетната книга от  началото на 2014 г. до момента на 
проверката са образувани 150 кг. утайки, като същите са предадени. 

По време на проверката не се констатираха други отпадъци на площадката.  
Генерираните опаковки от детергенти и дезинфектанти се връщат на 

фирмата-доставчик или се използват за многократна употреба. 
 

4. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
 
  „Скорпион 21 ” ООД  произвежда млечни продукти, 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: 
полиетилен ниска плътност, картон, хартия и метал.  

Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по 



02.10.2014 г. 

 
 

3/3 

чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. „Скорпион 21” ООД  изпълнява 
своите задължения чрез колективна система, представлявана от организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки.  
 При проверката се установи: 

1. Имат попълнени приложение №12 (Вътрешнофирмени спецификации) и  
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. 
При проверка на вида  и теглата на опаковките, които се пускат на пазара се 
установи, че във вътрешнофирмената спецификация е отбелязан един вид 
полиетиленов плик с осреднено тегло (10 гр.), а не по разфасовки. Същото се 
отнася и за кашоните. 

2. Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки  от 2012г. до 
31.08.2014г. 

3. Фактурирани са от организацията пуснатите на пазара опаковки   до 
31.07.2014г. 

4. Представя се удостоверение от организацията за това, че дружеството няма 
налични задължения.                                                                                                                        

             

 5.Фактор на въздействие „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: азотна киселина, натриева основа 
на люспи, хлорна вар, биоциден препарат P3 – ansep TA. Дружеството поддържа 
инвентаризационен списък на използуваните 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 Регламент 
REACH 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. 
Всички химикали се съхраняват в 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.  
 
 

 ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

 Предписание, дадено на основание чл. 114, т. 1 и чл. 120 от ЗУО: 
1. Да се  изготви и представи в РИОСВ-Смолян  детайлна Вътрешнофирмена 

спецификация, съдържаща всички пускани на пазара опаковки и техните 
компоненти – по видове продукти и по разфасовки. 
  
срок: 30.09.2014г.                 отговорник :    Йордан Куртев 

                                                                                     управител на „Скорпион 21” ООД        

   
Утвърдил: 

 

ЕМА ЕНЕВА 

 
Директор на РИОСВ – Смолян 
 


