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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

МПП”Родопея”, гр.Смолян,   

  
На 30.11.2017г. (Констативен Протокол №РФ-98) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова Комплексна проверка по Заповед №РД-08-144/14.09.2017г. на Директора на 

РИОСВ-Смолян на обект: МПП”Родопея”, „Родопея Белев“ЕООД, гр.Смолян 

 

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

1. Компонент „Води” 

2. Компонент „Въздух” 

3. Фактор на въздействие „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. 

Състояние на ЛПСОВ към мандрата. 

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

подзаконовите нормативни актове. 

3. Проверка във връзка с прилагане на Закона за управление на отпадъците УО и 

подзаконовите нормативни актове. 

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

вещества и смеси. 

  

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

проверени: 

Обект на проверката са пречиствателното съоръжение за отпадъчни води към мандрата, 

образувани отпадъци, съхранение, договори с фирми за предаване на отпадъци и отчетност на 

отпадъците, контрол на ползваните опасни химични вещества и смеси, хладилни инсталации. 

Начисляване и заплащане на продуктовата такса за пуснатите на пазара продукти. 

 

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

екологичното законодателство:  

 В мандрата се произвежда кисело мляко, сирене, кашкавал,  извара, масло, топени 

сирена, айрян. Предприятието работи на едносменен режим, шест дни в седмицата. 

   

 1. Компонент „Води“ 

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

отпадъчни води.  
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Преработваното сурово мляко е около 20 тона дневно. Производствените отпадъчни 

води от измивните процеси в мандрата постъпват в мазнинозадържател, след това първично 

пречистване се заустват в Канализационния колектор на гр.Смолян. Мазнинозадържателя е в 

добро състояние, мазнините и утайките са почистени. През 2017г. е изградено изцяло ново 

пречиствателното съоръжение с необходимите механични и биостъпала за пречистване. 

Предстои монтаж на електронното оборудване и въвеждането му в експлоатация.  

За отработения цвик има сключени Договори за предаване с 9 ферми от обл.Пловдив. 

Водоснабдяването на обекта се извършва от градската водопроводна мрежа на 

гр.Смолян. За ползването на В и К мрежата на гр.Смолян е входирано искане за издаване на 

Разрешително за заустване с вх.№ПТО-376/23.08.2016г. във „В и К“ЕООД – гр.Смолян, но до 

момента няма сключен договор между „Родопея-Белев“ЕООД и В и К оператора. 

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

Смолян. 

Дъждовните води са условно чисти и се стичат на самотек в близкото дере. 

 

2. Компонент „Въздух”:  

За технологични нужди и съхранение на млечни продукти са монтирани двадесет и 

четири хладилни и климатични инсталации, като осемнадесет са заредени с фреон R 22 с 

количество от 6 до 40 кг. и четири хладилни и климатични инсталации заредена с фреон R 404А 

с количество от 4 кг. до 194 кг. При проверката са представени „Досиета на системите“, от 

което е видно, че се извършват проверки за херметичност от лицензирано лице и не са 

установени течове на хладилен агент. В РИОСВ-Смолян е представен Годишен отчет за 2016 г. 

за използвани количества флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества.  

 На обекта за производствени нужди има монтиран два парни котели с мощност 1840 KW 

и 1512 KW,  използващи метан за гориво. През 2017 г. са извършени контролни измервания на 

двата котела от РЛ-Стара Загора, след представяне на Протоколите от изпитвания не се 

констатираха превишения на изпусканите отпадъчни газове в атмосферния въздух.  
 

 3. Фактор на въздействие „ Отпадъците” 

 Проверката се извършва  съгласно Закона за управление на отпадъците. От дейността на 

млекопреработвателното предприятие се генерират следните отпадъци: 

1. Хартиени и картонени опаковки; 

2. Пластмасови опаковки; 

3. Метални опаковки /предимно тенекии от сирене/; 

4. Опаковки от използваните химични вещества; 

5. Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване. 

      Картонените и пластмасовите опаковки се предават на фирма „Томов Трейд” ЕООД - гр. 

Смолян на базата на договор. Представени са фактури за предаденото количество отпадъци от 

опаковки за 2017г. Металните опаковки се използват за собствени нужди, а опаковките от 

използваните химични вещества - една част след обезвреждане се използват за собствени 

нужди, а друга част се връщат на доставчика. Утайките от мазниноуловителя се съхраняват в 

бидони и се използват в личното стопанство на собствениците. 

       Отпадъците се съхраняват разделно на покрита площадка. На обекта не се съхраняват 

излезли от употреба луминесцентни лампи и отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване. 

       Отчетната книга за образувани отпадъци се попълва, съгласно нормативните изисквания. За 

образуваните отпадъци е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба 

№2/2014г. за класификация на отпадъците.  

       На обекта функционират 18 броя хладилно и климатично оборудване, съдържащи 

флуорхлорвъглеводороди /фреон R22/. Лицата са запознати с изискванията на Регламент 

517/2014г., относно действията, които трябва да се предприемат след извеждане на 

оборудването от експлоатация и третирането на фреона като отпадък, съгласно ЗУО. 
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           4. Продуктови такси  

 

При извършената проверка се установи :  

1. Дружеството 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. 

2. Върху опаковките има маркировка за рециклиране на опаковката, вида на материала, 

маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки, съгласно приложения №3 и № 4 

от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 

3. За изпълнение на задълженията си дружеството има сключен договор с организация 

по оползотворяване на отпадъците от опаковки – „Екобулпак“АД. 

4. Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки, като същите количества 

са и фактурирани. 

5. Платени са на организацията дължимите лицензионни възнаграждения за пуснатите на 

пазара опаковки до края на м.Октомври 2017г. 

Не се установиха различия между представената справка за извършените продажби и 

документите за начислена и платена такса. 

 

5. Фактор „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. В производството за почистване и дезинфекция се използват натриева 

основа, азотна киселина, натриев хипохлорит, различни видове калгонит. Химикалите се 

закупуват от български фирми.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.  

   

  

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 

От извършената проверка на МПП ”Родопея”, собственост на „Родопея Белев“ЕООД – 

гр.Смолян, се установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за 

управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси. 

  

 VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

 Не бяха дадени предписания. 

 

 VII. Дейности за последващ контрол. 

 

Не се предвиждат. 

 

От страна на дружеството при проверката  присъстваха г-жа Елка Беловска – 

счетоводител на дружеството и г-н Симеон Жуков – служител. 


