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Утвърдил: 

 

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 03.12.2015 год. на 

„Млекопреработващо предприятие”-Смолян към „Родопея Белев”ЕООД – 

Смолян, Община – Смолян, Област - Смолян 
 На основание Заповед № РД – 07 – 156/24.09.2015 год. на Директора на 
РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка(Констативен протокол № ЛМ-

026/03.12.2015 год.) на „Млекопреработващо предприятие”-Смолян към 

„Родопея Белев”ЕООД – Смолян, Община – Смолян, Област – Смолян 
 

 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие 

върху нея 
 1.Компонет „Води”; 
 2.Компонент „Въздух”; 
 3.Фактор на въздействие „Отпадъци”, в това число финансов контрол на такси 
за „Масово разпространени отпадъци”; 
 4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
 

 ІІ.Цели на проверката 
Извършване на текущ контрол за изпълнение на изискванията на Закона за 

водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и съгласно указания на 
Дирекция „ОЧВ” за засилен контрол на обекти с HCFC, Закона за управление на 
отпадъците, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
смеси и съответната подзаконова нормативна уредба. 
 

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

проверени: 
 1.Съоръжение за пречистване на производствени отпадъчни води; 
 2.Котелна инсталация за отопление и производствени нужди и хладилни 
инсталации с над 3 кг фреон; 
 3.Площадки за съхранение на образуваните отпадъци, отчетност, платени 
продуктови такси за пуснати на пазара продукти; 
 4.Съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси.  
 

 ІV.Направени констатации 

 1.Компонент „Води” 
Обекта се захранва с питейни води от градския водопровод, а отпадъчните 

води се заустват в градски канализационен колектор на града. 
 Отпадъчните води формират два потока – битови от административната част 
на сградата и производствени от измиване на съоръженията и производствените 
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помещения. Битовите отпадъчни води чрез площадкова канализация се заустват в 
ГК-Смолян. 
 Производствените отпадъчни води от производството, чрез площадкова 
канализация за производствени води постъпват в мазнино-уловител, след което 
също се заустват в ГК-Смолян, с количество около 80 м

3
/ден.  

 Мазнино-уловителя е почистен и е във видимо добро състояние. За 
заустването на отпадъчните води в ГК-Смолян няма издадено Разрешително за 
заустване в канализационна мрежа за населени места. 
 Изготвен е „Технически проект за изграждане на „ЛПСОВ“, който е внесен за 
становища в РИОСВ-Смолян, Община Смолян, „В и К“ ЕООД гр. Смолян и ПБЗН гр. 
Смолян и след издаване на Разрешение за строеж, дружеството ще пристъпи към 
изграждане на същото. 
 

 2.Компонент „Въздух” 
Хладилните съоръжения в дружеството с над 3 кг фреон са: 

 Хл.№1 -Бицер -9кг 
 Хл.№2-Бицер -9кг 
 Хл.№3- камера-18кг 
 Хл.№4- камера-18кг 
 Хл.№5- камера-9кг 
 Хл.№7- камера-9кг 
 Хл.№8- камера-18кг 
 Хл.№9- камера-9кг 
 Хл.№10- камера-9кг 
 Хл.№11- камера-9кг 
 Хл.№12- камера-12кг 
 Хл.№13- камера-28кг 
 Хл.№14- камера-20кг 
 Хл.№15- камера-20кг 
 Хл.№17- камера -6кг 
 Хл.№18- камера-6кг 
 Хл.№19- камера-6кг 
 Цитираните по-горе машини работят с R22. 
 Инсталирани са още:: 

-Хладилна с R 404А-3.2кг 
 -Хладилна с R 404А-4.3кг 
 -Климатична с R 410-6кг 
 Хл. Камера №6 с R22-40кг 
 Чилър №16 с R404- 2кръга по 194 кг 
 Данните са взети от дневниците на инсталациите. Няма отразени пропуски на 
хладилен агент, ремонтни дейности и добяване на хл. агент. Проверките за 
херметичност са извършени на 22.04.15г., а за машините над 30кг фреон и на 
22.10.15г. Проверките са извършени от „Айсберг”ООД-Смолян- Красимир Ковачев 
със сертификат №110 и Искрен Mолов със сертификат №109. Няма пропуск на хл. 
агент. 
 Няма промяна  в котлите използвани за технологични нужди. Котлите работят 
с газ метан. 
 Дружеството е запознато с изискванията за начина на работа, съхранение и 
предаване на HCFC. 
 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 
  Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
От дейността на площадката се генерират отпадъци, класифицирани съгласно 

Наредбата за класификация на отпадъците както следва: 
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-код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 
-код 15 01 02 – пластмасови опаковки; 
-код 15 01 04 – метални опаковки. Същите се продават на физически лица. 
-код 15 01 10

* 
 - опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества – една част от тях след измиване се използват  за собствени нужди, а друга част се 
връщат обратно на фирмата доставчик. 

-код 02 05 02 -  утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им. Количеството на образуваните такива е под 500 кг годишно. Същите се 
използват в личното стопанство на собственика.  

При проверката не се установиха други отпадъци на площадката. По данни от 
отчетната книга, за 2015г. не са генерирани отпадъци с кодове: 20 01 36, 20 04 35

*
, 20 01 21

*
, 

15 01 05, 16 06 01
*
, 16 01 07

*
, 16 01 03 и 13 02 05

*
. 

Има обособено помещение за съхранение на образуваните отпадъци. 
Представиха се договори за предаване на отпадъци с лица, притежаващи 

съответните разрешения. 
Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. 
      

 4.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. Представен бе инвентаризационен списък на 
използуваните химикали, както и списък на доставчиците, които са актуални към 
момента на проверката.  

В производството за почистване и дезинфекция се използуват натриева 
основа, азотна киселина, натриев хипохлорит, различни видове калгонит. 
Дружеството поддържа картотека с 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.За съхранението на химикалите са обособени 2 склада с 
непропускливи под и стени, без връзка с канализацията. Химикалите  се съхраняват 
в оригиналните опаковки на производителя при спазване на изискванията за 
съвместно съхранение. 

Изготвени са инструкции за съхранение и употреба съгласно  чл. 4 и оценка 
на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно 
чл. 9 Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС.  
 

 5.Финансов контрол на такси за „Масово разпространени отпадъци” 
Произведените продукти от „Родопея-Белев” ЕООД  гр. Смолян се пускат на 

пазара в опаковки от: пластмаса, хартия, картон, стомана, алуминий, композитни 
материали и други. Върху опаковките има ясна и четлива маркировка за: 
рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена и 
маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки, съгласно приложения 
№3 и №4 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 

При извършената проверка за периода 01.11.2014 г. - 31.10.2015 г. се 
установи: 

1.„Родопея-Белев” ЕООД  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 
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.  

2.Води се вярна отчетност по приложение №12 (Вътрешнофирмени 
спецификации) и по приложение №13 (Месечни справки-декларации), съгласно 
изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 на Наредбата за определяне на реда и размера 
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за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр. 53/2008 г.). 

3.Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки  през 
проверявания период, като същите количества са и  фактурирани. 

4.Платени са на организацията дължимите лицензионни възнаграждения за 
пуснатите на пазара опаковки до м. Октомври 2015 г. включително. 

5.Дружеството не внася и не въвежда на територията на страната материали 
и стоки.        
 

 V.Заключение 

От извършената проверка на „Млекопреработващо предприятие”-Смолян 

към „Родопея Белев”ЕООД – Смолян се установи, че обекта работи ритмично и в 
устойчив режим. Предприетите действия и мерки за опазване на компонентите на 
околната среда са в съответствие с изискванията на Закона за водите, Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците, Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и съответната 
подзаконова нормативна уредба. 
 Дружеството изпълнява задълженията си за начисляване и заплащане на 
продуктова такса. 
 

 VІ.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
Не са дадени 
 

VІІ.Дейности за последващ контрол 
Няма 

 
 
 
 


