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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
ДОКЛАД 

 
 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

МК”Родопа Милк“, с.Смилян, общ.Смолян, обл.Смолян  

 

  
На 19.05.2017г. (Констативен Протокол №РК-62) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-08-28/27.03.2017г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян на обект: Млечна кооперация „Родопа Милк“, с.Смилян, 

общ.Смолян, обл.Смолян 
  

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 

1. Компонент „Води” 

2. Компонент „Въздух” 

3. Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” и Продуктови такси на масови 

разпространени отпадъци 

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

 

 IІ.Цел на проверката 

 Текущ контрол за: 

 1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни 

актове. Контрол по експлоатацията на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води. 

 2. Управление на утайките, проверка във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове.  

 3.  Проверка по прилагане на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси; 

4.  Проверка във връзка  с прилагане на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

подзаконовите нормативни актове. 

 

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

проверени: 

Обект на проверката са локалното пречиствателно съоръжение за отпадъчни води към 

мандрата, контрол по третиранетото на генерираните утайки, договори с фирми за предаване 

на отпадъци и отчетност на отпадъците, продуктови такси за масово разпространени 

отпадъци, опасни химични вещества и смеси, контрол на хладилни инсталации. 

 

 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  
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 МК„Родопа-Милк – Мандра, с.Смилян, обл. Смолян, е млекопреработвателно 

предприятие в с.Смилян. Предприятието работи 20 дни в месеца. Преработваното сурово 

мляко е около 1,3-1,4 т/ден. Произвежданите млечни продукти са  кашкавал, масло и жълти 

сирена.   

 

 1.Компонент „Води” 

 

 Мандрата преработва средно 1,3 тона сурово мляко на ден. 

 Водоснабдяването на обекта се извършва от селския водопровод на с.Смилян. 

 На площадката се формират три потока отпадъчни води: 

- производствени отпадъчни води – формират се от измиването на съдовете след 

преработката на суровото мляко. Отпадъчните води постъпват в ЛПСОВ и след 

пречистването им се заустват в СК-Смилян, съгласно условията поставени в 

РЗ№ДЛ000741/30.01.2015г. изд. от Община Смолян. 

 ЛПСОВ се състои от приемен резервоар за грубо утаяване на непречистената вода, 

реагентен модул, биобасейн,  вторичен утаител, помпи(дозаторни и циркулационни), филтър 

за утайки. ПС работи в режим на циркулация до 17ч и след това се пречиства постъпилото 

отпадъчно водно количество. 

При проверката пречиствателното съоръжение е в нормално експлоатационно 

състояние и всички съоръжения са в изправност.  

- дъждовни води – условно чисти, заустват се през площадковата канализация в 

селския канализационен колектор на с.Смилян; 

- битово- фекалните води от хотела постъпват в СК без пречистване; 

Отработения цвик се предава на частни лица за храна за животни. 

 

 2.Компонент „Въздух” 

 

На обекта са монтирани 5 бр. хладилни инсталации, както следва: 

- Хладилна камера за зреене с фреон R 22 – 8 кг. Извършена проверка зе 

херметичност на 05.01.2016г. и на 05.12.2016г.  

- Хладилна камера за ледена вода с фреон R22 - 9кг. Извършена проверка за 

херметичност на 28.07.2016г.  

- Хладилна камера за обдухване  с фреон R 404А – 3 кг. Извършена проверка за 

херметичност на 13.06.2016г. 

- Инсталация масло с  R 404А-3кг проверена за херметичност на 04.08.2014г. 

Извършена проверка за херметичност на 04.07.2016г. 

- Хладилна камера за съхранение на масло с фреон R 404А – 3 кг.  Извършена 

проверка за херметичност на 04.07.2016г.   

 

Проверките са извършени от сертифицирана фирма. Данните  за хладилните 

инсталации са взети от „Досиетата на системите“, същите са съгласно изискванията на 

Наредба №1/17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 

правоспособност на лица извършващи дейности с оборудване, съдържащо 

флуоросъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисии на 

флуоросъдържащи парникови газове. 

За технологични нужди се използва котел на твърдо гориво (дърва) с мощност 100kW. 

 За 2016г. е представен годишен отчет в РИОСВ-Смолян, съгласно Регламент 

№517/2014г. 
 

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

 

            Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците.  

           От дейността на  млекопреработвателното предприятие се генерират следните 

отпадъци: 

1. Хартиени опаковки с код 150101. 

2.  Пластмасови опаковки  с код 150102. 

Отпадъците от хартиени и пластмасови опаковки се  събират разделно и се предават на 

базата на сключен договор с фирма, притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО.  

3. Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване с код 020502 - 

използуват се в личното стопанство, като предварително се изсушават в компостер, 

разположен на площадката. В компостера се събират и биоразградимите отпадъци от двора и 

градината около МПП. 

           За всички отпадъци има извършена класификация, съгласно нормативните изисквания 

и се води отчетна книга за образувани и предадени отпадъци, която е заверена от РИОСВ-

Смолян.            

           Опаковки от почистващите и дезинфекционни препарати са в минимално количество и 

се използуват за собствени нужди. 

            Площадката е чиста. 

            Кооперацията притежава 2 броя хладилно оборудване, съдържащо 

хлорфлуорвъглеводороди /фреон R22/, които все още са действащи. Отговорните лица са 

запознати с действията, които е необходимо да извършат при прекратяване на използването 

на R22.  
 

3.2.Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 

 

Извърши се проверка за спазване на изискванията за начисляване и заплащане на 

продуктова такса за периода 01.03.2015г.- 30.04.2017г., при която се констатира:  

1. МК „Родопа милк”  произвежда млечни продукти, които продава опаковани на 

българския пазар.  

2. Кооперацията 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. За изпълнение на задълженията си МК „Родопа 

милк” има сключен договор с колективна система, представлявана от организация по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

3. Водена е отчетност за пуснатите на пазара опаковки, съгласно нормативните 

изисквания. 

      4. Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки  през 2015 г. и 2016 г., 

а за 2017г. е подадена справка по прогнозни данни. 

5. Издадени са фактури за пуснатите на пазара опаковки през 2015 и 2016г., както и за 

2017г. по прогнозните количества. Задълженията по фактурите са платени.  

       

 4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

 

 Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси. 

1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/. Статут на фирмата спрямо Регламента – 

потребител по веригата. За почистване и дезинфекция  се използуват следните химикали – 

Калгонит, азотна киселина, натриева основа на люспи, йодоформ. Дружеството поддържа 

инвентаризационен списък на използуваните химикали, както и списък с доставчиците, 

актуални към момента на проверката.  Представени бяха  ИЛБ в съответствие с чл. 31 от 

Регламент REACH.  
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2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси. Химикалите се съхраняват в метален шкаф с три отделения, 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.  

 

 V.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

  

Не бяха дадени 

 

При проверката присъства г-жа Милкана Йорданова – Председател на кооперацията. 

 

 

 

   

Утвърдил: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

 

 Директор на РИОСВ – Смолян 

 

 

 

 


