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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
ДОКЛАД 

 
 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:               

„Карду“ ООД с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян 

 

  
На 07.03.2018г. (Констативен Протокол № ЕН-005), експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД-08-12/06.02.2018г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян на обект: Млекопреработвателно предприятие в с. Върбина, общ. 

Мадан, стопанисвано от „Карду“ ООД с. Върбина, общ. Мадан; 
  

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;  

 

 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 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. 

 

 

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.  
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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 обекти формиращи 

отпадъчни води. Производствените отпадъчни води през площадкова канализация постъпват 

в пречиствателно съоръжение, което представлява мазниноуловител с първичен утаител и 

биофилтър с аерация. След пречистването им се заустват в СК-Върбина. Дружеството има 

сключен договор с „В и К” ЕООД – гр. Смолян за ползването на В и К мрежата на с. Върбина 

и издадено РЗ№06.001/2018г. с краен срок на действие 2021г. Всички съоръжения към 

ЛПСОВ са в изправност и работят нормално. От представения собствен мониторинг на 

отпадъчните води от 10.01.2018г. не се установиха надвишения на поставените норми. 

Битово-фекалните отпадъчни води постъпват в СК-Върбина. Дъждовните води от 

площадката са условно чисти и се стичат гравитачно в дерето под мандрата. Отработеният   

цвик се предава на частни лица за храна на животни. 

  

2. Компонент „Въздух” 

 За технологични нужди и съхранение на млечни продукти са монтирани седем 

хладилни инсталации, като пет са заредени с фреон R 22 с количество от 3 до 3,5 кг. и две 

хладилни камери заредена с фреон R 404А с количество от 2 и 4 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 2017 г. за използвани количества флуорсъдържащи 

парникови газове и озоноразрушаващи вещества.  

 На обекта за производствени нужди има монтиран парен котел с мощност 350 KW 

работещ на твърдо гориво(дърва и въглища).  

  

 3. Фактор на въздействие „Отпадъци” 

  

 3.1. Производствени и опасни отпадъци 

 Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците, и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

            На площадката се образуват следните отпадъци: 

 - код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;  

            - код 15 01 02 - пластмасови опаковки;  

             - код 15 01 10* - опаковки, съдържажи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества; 

 - код 20 01 21* - флуоресцентни тръби; 

 - код 20 01 33* - батерии и акумулатори;  

            - код 02 05 02 - утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване;           

             

 Отпадъците се съхраняват съгласно нормативните изисквания. Представят се 

утвърдени от РИОСВ-Смолян работни листове за класификация на отпадъците. Води се 

отчетност съгласно изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри. Отпадъците се предават на база сключен договор с юридическо лице, 

притежаващо разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, който беше 

представен при проверката. Изпратен е годишен отчет за 2017г. в ИАОС гр. София, което се 

удостовери с обратна разписка.  

  

 

3.2. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 

Дружеството пуска на българския пазар продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по смисъла на 
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чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. „Карду“ ООД изпълнява своите 

задължения чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на 

отпадъци от опакови, на база сключен договор от 25.02.2011г. При проверката се представи 

удостоверение издадено от организацията, със срок на действие до 31.12.2022г. При 

проверката се представиха фактури и платежни документи за платена такса за пуснатите на 

пазара опаковки за 2017г. и 2018г.  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на млекопреработвателното предприятие се установи, че 

обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците 

и Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

 

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

Не се дават. 

 

VII.  Дейности за последващ контрол.  

 

Няма.  

   

 

 


