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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
ДОКЛАД 

 
 

от комплексна проверка на обект: Млекопреработващо предприятие в гр. Чепеларе, 

стопанисвано от „Мечи чал – М“ ЕООД гр. Пловдив 

  
На 14.09.2017г. (Констативен протокол № ЕН-099) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД – 08 – 92/23.06.2017 год. на 

директора на РИОСВ на обект: Млекопреработващо предприятие в гр. Чепеларе, 

стопанисвано от „Мечи чал – М“ ЕООД гр. Пловдив 

  

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

1. Компонент „Води”; 

2. Компонент „Въздух;” 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци” и продуктови такси за 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.  

 2. Управление на отпадъците, формирани от дейността на предприятието и проверка 

за платени такси за пуснати на пазара опаковки. 

3.  Изпълнение на изискванията на Закона за атмосферния въздух. 

4. Изпълнение на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси.  

5. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 год. /REACH/ и по Наредбата за реда и 

начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

 

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

проверени:  

Обект на проверката са общото състояние на локалното пречиствателно съоръжение 

за отпадъчни води към мандрата, образувани на площадката отпадъци, водене на отчетност и 

начини за съхранение, заплащане на продуктови такси за масово разпространени отпадъци,  

проверки за херметичност и досиета на хладилни и климатични инсталации с над 3кг фреон 

и/или с над 5 т. СО2 eq, използвани в производството химични вещества и смеси и тяхното 

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

екологичното законодателство:  

  

 1. Компонент „Води” 

  Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти, 

формиращи отпадъчни води. Отпадъчните води от производството чрез площадкова 

канализация се заустват в Градски колектор на гр. Чепеларе, без необходимото  пречистване, 

като локалното пречиствателно съоръжение е извадено от нормалната му експлоатация.  

Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда заустват в ГК-

Чепеларе без пречистване.   

 

 

 2. Компонент „Въздух” 

На обекта има монтирани пет хладилни инсталации, като при проверката не са 

представени „Досиета на системите“ съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за 

реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи 

дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за 

документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, за което е 

дадено предписание. 

 За производствени нужди има монтиран парен котел на твърдо гориво(дърва и 

въглища) с мощност 244 KW. 

 

  

 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.  

             При извършения оглед на площадката се констатираха производствени отпадъци- 

пластмасови изрезки от вакумиране на продукция, пластмасови опаковки от материали и 

суровини и др. Установяват се около 10 бр. излезли от употреба луминесцентни тръби. При 

проверката не бяха представени отчетна книга за образувани и предадени производствени и 

опасни отпадъци съгласно изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, 

по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците и договори за предаване на 

образуваните отпадъци на лица, притежаващи съответните разрешения за приемане на такъв 

вид отпадъци. 

 

3.2. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 

 

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

продуктова такса, при която се констатира:  

1. Дружеството пуска на пазара млечни 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. 

2. Върху опаковките липсват маркировки за рециклиране и разделно събиране, както 

и за вида на материала, от който е изработена опаковката, съгласно приложения №3 и № 4 от 

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 

3. Извърши се измерване на теглата на използваните опаковки.  

4. Седалището на дружеството е с адресна регистрация в гр. Пловдив, поради което е 

изпратено писмо до РИОСВ-Пловдив за извършване на проверка за правилното начисляване 

и заплащене на продуктова такса. 
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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 малки количества 

натриев хипохлорид, миещи препарати. 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 обособен участък в цеха в оригиналните опаковки на 

производителя.  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на обекта се установи, че има пропуски в прилагането на 

нормативната база по Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и Закона за 

чистотата на атмосферния въздух, за което бяха дадени предписания.  

 

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

1. В срок до 21.09.2017г. да се въведе в нормална техническа и експлоатационна 

изправност съоръжението за пречистване на отпадъчни води и да се осигури непрекъснато 

нормалната му експлоатация. 

 Срок: 21.09.2017г.                           Отговорник: Юрий Михайлов- управител 

 

2. Да се представи в РИОСВ-Смолян отчетна книга за образувани и предадени 

производствени отпадъци в 7 дневен срок на основание чл.119, ал.6 от ЗУО. 

           Срок: 22.09.2017г.                            Отговорник: Юрий Михайлов- управител 

 

3. Да се представят в РИОСВ-Смолян копия на договори с лица, притежаващи 

съответните Разрешения за приемане на образуваните от мандрата отпадъци. 

           Срок: 22.09.2017г.                            Отговорник: Юрий Михайлов- управител 

 

4. Да се представят в РИОСВ-Смолян „Досиета на хладилните инсталации“, за 

установяване извършването на проверки, съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17.02.2017  

           Срок: 22.09.2017г.                            Отговорник: Юрий Михайлов- управител 

 

VII.  Дейности за последващ контрол.  

 

Ще бъде извършена последваща проверка на място и ще се следи за изпълнение на 

сроковете по дадените предписания. При неизпълнение ще бъдат налагани административни 

наказания. 

  


