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ДОКЛАД 
  

 
ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 16.07.2015 год. на „Медина” ЕООД, 

гр.Мадан 
 

 На основание Заповед № РД-07-94 от 23.06.2015г. 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. Обекта работи от м. Април. 
 Проверката констатира:  

1. Компонент „Въздух” 
Инсталираните  машини попадащи в обхвата на Регламенти за ОРВ и ФПГ, 

съответно 1005/2009г. и 517/2014г. са:  
-Хладилна камера №1 с R22-2х15кг 
-Хладилна камера №2 с R22-2х8кг 
-Хладилна вана №1 с R22-6кг 
-Хладилна вана №2 с R22-6кг 
-климатична система с R22-5кг 
-Хл. инсталация- шоков тунел с R404А-100кг 
Всички машини са проверени за херметичност на 03.02.2015г. На същата дата 

през 2014г.  са проверени всички машини, като машината с R404А-100кг фреон е 
проверена и на 01.08.2014г. Проверките са отразени в досиетата на системите, не 
са отразени пропуски на хладилен агент. Проверките за херметичност са извършени 
от Владимир Големинов със сертификат №2810/10.07.2014г. Фирмата обслужваща 
обекта е „Клима Сервиз”ЕООД със сертификат №073 от 05.07.2011г.  

Дружеството е запознато с действията за оборудване с HCFC. 
Представен е годишен отчет на хладилните и климатични съоръжения в 

обекта за 2014г.  
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2. Компонент „Води” 
 
Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти, 

формиращи отпадъчни водите. 
При проверката се констатираха следните обстоятелства: 
Водоснабдяването на обекта се осъществява от В и К мрежата на гр.Мадан. 
На площадката се формират три потока отпадъчни води. 
- Производствени отпадъчни води – формират се от измиването на съдовете. 

Формираните отпадъчни води постъпват в ЛПСОВ (тип мазниноуловител) и след 
пречистването им се заустват в ГК-Мадан. Пречиствателното съоръжение е в 
нормално експлоатационно състояние, съгласно изискванията на чл.126, ал.1 от 
Закона за водите. Беше взета еднократна водна извадка  - 2 l – отпадъчна вода на 
изход ЛПСОВ, преди заустването в колектора на гр.Мадан в присъствие на 
представител на дружеството. 

- Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда постъпват 
в площадковата канализация на обекта и заустват в ГК-Мадан. 

-Дъждовните води са условно чисти и се заустват в колектора на гр.Мадан, 
експлоатиран от „В и К”ЕООД-гр.Смолян. 
 

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 и 
натриев хипохлорит.  Химикалите се закупуват от български фирми. Дружеството 
поддържа инвентаризационен списък на използуваните химикали, актуален към 
момента на проверката. Представени бяха  ИЛБ 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  обособено  складово помещение  с 
непропускливи под и стени, без връзка с канализацията, 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.  

 

4. Фактор  „Производствени и опасни отпадъци” 
                    

Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. 
       От производствената дейност на предприятието се генерират следните 
отпадъци: 
1. Хартиени и картонени опаковки с код 150101-предават се на фирма „Рудомет 
груп” ЕООД-гр. Рудозем на базата на договор, представен по време на проверката. 
За първото полугодие са предадени 3.300 тона отпадъци. 
2. Пластмасови опаковки с код 150102 предимно стреч-фолио и пластмасови бидони 
и кофи от глюкозен сироп и шоколадова глазура. Предават се на фирма „Рудомет 
груп” ЕООД-гр. Рудозем на базата на договор. Предаденото количество 
пластмасови отпадъци е отбелязано в отчетната книга. 
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. 
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6. Флуоресцентни лампи от осветлението с код 200121*-съхраняват се съгласно 
нормативните изисквания. 
       За всички отпадъци е извършена класификация. Отчетната книга за образувани 
отпадъци се попълва стриктно, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за 
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците. Фирмата е представила годишен отчет за образувани отпадъци за 
2014г. до ИАОС-гр. София. 
         На площадката функционират 5 броя оборудване /4 броя хладилно и 1 брой 
климатично/, съдържащи фреон R22 /флуорхлорвъглеводороди/. По време на 
проверката бяха дадени указания, съгласно изискванията на Регламент 517/2014г., 
относно третирането на фреон R22 като отпадък, след извеждане на оборудването 
от експлоатация или извличането му от оборудването. 
 

 

5. „Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
 
„Медина” ЕООД  е производител на сладоледи, сладоледени торти, айран и 

кисело мляко, които пуска на пазара в пластмасови, хартиени, картонени, 
алуминиеви и дървени опаковки.  

За извършване на търговската си дейност  дружеството закупува фризери, 
както от България, така и от Турция.  

„Медина” ЕООД  гр. Мадан 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. 
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 /обн. в ДВ бр. 53 от 2008г./.  

    б/ Отчети, подадени към организацията и фактури, издадени от нея за 
пуснатите на пазара опаковки от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г.  

    в/ Документи за платени лицензионни възнаграждения за пуснатите на пазара 
опаковки през периода 01.07.2014 г. – 31.03.2015 г.  

 

2.  За пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО): 
а/ Вътрешнофирмени спецификации и Месечни справки-декларации, съгласно 

изискванията на чл. 16, т. 1 и т. 2 на Наредбата за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. 
Дружеството има само един внос на замразители през м. май 2015 г. 

    б/ Отчет, подаден към организацията; фактура, издадена от нея и документ за 
платено лицензионно възнаграждение за пуснатото на пазара ЕЕО през м.05.2015 г.  

 
При извършената проверка се констатира, че картонените опаковките от 

внесеното електрическо оборудване не са посочени в месечната справка-
декларация за пуснатите на пазара опаковки през м. май 2015г., както и не са 
отчетени и заплатени на организацията. Дадено е  предписание за начисляване и 
заплащане на продуктова такса и за тях. 
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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./  и на чл. 114, т.1 и чл. 120 от Закона за 

управление на отпадъците (обн. в ДВ бр. 53 от 2012г.) са дадени следните 

предписания: 
 
 

1. При следващото отчитане на пуснатите на пазара опаковки за периода м.07-
м.09.2015 г., да се включат и установените 1 625 кг. картонени опаковки от вноса на 
ЕЕО през м. май 2015г. След отчитането им да се представят в РИОСВ-Смолян 
документите за начислена и заплатена продуктова такса. 

 

 

Срок: 20.10.2015 г.       

Отговорник:  Хамди Тахиров-Управител на „Медина”ЕООД
                                                          

  
 
Извършили проверката: 

1. Костадин Милкотев – главен експерт- 
2. Румяна Караиванова-главен експерт - 
3. Венета Василева-главен експерт- 
4. Боряна Рускова-главен експерт- 
5. Снежана Сантева- главен експерт- 
. 

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

 

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 


