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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
 

ДОКЛАД 

 
 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

МПП”Жълтуша”, с.Жълтуша, общ.Ардино, обл.Кърджали  

  
 

На 18.10.2018г. (Констативен Протокол №РФ-56) експерти от РИОСВ-Смолян 
извършиха планова Комплексна проверка по Заповед №РД-08-148/19.09.2018г. на 

Директора на РИОСВ-Смолян на обект: МПП”Жълтуша”, „Персенски” ООД,  

с.Жълтуша, общ.Ардино, обл.Кърджали 
 

 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 
1. Компонент „Води” 
2. Компонент „Въздух” 
 
 

 IІ.Цел на проверката 

 
 Текущ контрол за: 
 1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите 
нормативни актове. Контрол по изпълнението на условията, поставени в 
Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен  воден обект. Емисионен контрол с пробовземане на пречистени 
отпадъчни води. 
 2.  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 пречиствателното съоръжение за отпадъчни води към 

мандрата, пречиствателния му ефект и контролен мониторинг на отпадъчните води,  
контрол по изпълнението на условията в Разрешителното за заустване, контрол на 
хладилни инсталации. 
 

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

екологичното законодателство:  
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 1. Компонент „Води“ 
  

В МПП“Жълтуша“ се произвежда кисело мляко, айряни, масло и кашкавал. 
Преработваното сурово мляко е 3-4 тона дневно. 

За производствените отпадъчни води от дейността на мандрата е издадено  
от  БДИБР – Пловдив РЗ№33740038/18.10.2016г. и Реш. №РР-2958/18.10.2016г. за 
преиздаване, продължение и изменение, с краен срок на действие 2021г. 
Производствените води постъпват за пречистване в локално пречиствателно 
съоръжение и след това се заустват в река Еньовско дере, приток на р.Арда, в точка 
на заустване с географски координати 41º 31̕ 58,83ʺN, 25º 02̍ 39,88ʺЕ. ЛПСОВ е в 
нормално състояние, като всички съоръжения към него работят и са в изправност. 
Съгласно Заповед №РД-840/20.12.2017г. на Министъра на ОСВ за задължителен 
мониторинг на отпадъчните води от мандрата 2 пъти годишно, е взета еднократна 
водна извадка  -  пречистена отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, преди заустването в 
р.Еньовско дере, в присъствие на представител на дружеството. Пробата е 
предадена за анализ в акредитирана РЛ-Смолян към ИАОС. За отпадъчните води 
има монтирано водомерно устройство.  

Представен е собствен мониторинг на отпадъчните води за 2018г., извършен 
в акредитирана лаборатория. От представените протоколи от изпитване се 
констатира, че няма надвишения на индивидуалните емисионни ограничения, 
заложени в Разрешителното за заустване по нито един показател.  

Битово-фекалните отпадъчни води от сградата, през площадкова канализация 
постъпват в ЛПСОВ на мандрата. Дъждовните води са условно чисти  и на самотек 
се стичат в дерето под мандрата. В р.Еньовско дере няма видими следи от 
биологично замърсяване, след точката на заустване. 

 
 

 2. Компонент „Въздух” 

 
 За технологични нужди и съхранение на млечни продукти са монтирани осем 
хладилни инсталации, като три са заредени с фреон R 22 с количество от 4 до 5 кг. и 
пет са заредени с фреон R 404 А с количество от 5 кг. до 17 кг.  
 При проверката са представени „Досиета на хладилните инсталации“, 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 2017 г. за използвани 
количества хладилен агент.  
 За производствени и технологични нужди е монтиран парен котел с мощност 
250 KW, като за гориво се използват дървени пелети. Отпадъчните газове се 
изпускат в атмосферния въздух през изпускателно съоръжение(комин), което 
отговаря на техническите изисквания на ЗЧАВ. По време на проверката котела 
работи, като няма видими следи от замърсяване. 
 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на 

екологичното законодателство: 

 
От извършената проверка на МПП”Жълтуша”, с.Жълтуша се установи, че 

обекта съответства на изискванията на Закона за водите и  Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, и на съответната подзаконова нормативна уредба. 
  

 VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 
 При настоящата проверка не бяха дадени предписания. 
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VII. Дейности за последващ контрол. 

 
След получаване на протоколите от изпитване от извършения контролен 

мониторинг на отпадъчните  води и констатиране на евентуални надвишения на 
нормите, ще бъде приложен наказателния механизъм по екологичното 
законодателство. 
 

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-н Владимир 
Персенски  – управител на „Персенски”ООД. 

 
 
 
 

  


