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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
ДОКЛАД 

 
 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:    

„Млекопреработвателна работилница „Радопска сълзица“ гр. Доспат, община Доспат, 

област Смолян“ 

       

  
На 25.07.2019г. (Констативен Протокол № ЕН-045), експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-08-89/11.06.2019г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян на обект: „Млекопреработвателна работилница „Радопска сълзица“ 

гр. Доспат, община Доспат“, стопанисвана от „Радопска сълзица“ ЕООД гр. Доспат. 
  

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 масово разпространени 

отпадъци;  

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”. 

 

 IІ. Цел на проверката   

  

Текущ контрол за: 

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

 2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове; 

3. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

подзаконовите нормативни актове; 

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

вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове;  

 

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 продуктова такса за пуснати на пазара опаковки, 

проверки за херметичност и досиета на хладилни и климатични инсталации с над 3 кг. 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 обекти, формиращи 

отпадъчни води. 

 На обекта се формират производствени и битово-фекални води. Производствените 

отпадъчни води се формират от измиването на съдовете в производствените помещения и 

чрез площадкова канализация постъпват в локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни 

води, след което се заустват в градския канализационен колектор на гр. Доспат, съгласно РЗ 

№04-001/2017г. за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната мрежа 

на гр. Доспат, издадено от „В и К“ ЕООД - гр. Смолян. 

Остатъчният цвик се предава на ферма за храна на животни в гр. Доспат. 

 Битово-фекални води се заустват в градската канализация на гр. Доспат. 

  

 2. Компонент „Въздух” 

На обекта за производствени нужди има монтиран парен котел, като за гориво се 

използват дърва. Отпадъчните газове се изпускат в атмосферния въздух през изпускателно 

съоръжение(комин). По време на проверката котела работи, горивната камера е заредена с 

дърва, като няма видими следи от замърсяване. 

 За съхранение на готовата продукция е монтирана една хладилна инсталация. 

Представено е  „Досие на системата“ от което е видно, че се извършват проверки за 

херметичност и сервизно обслужване от лицензирано лице, с издаден сертификат от 

Българската браншова камера. и не са установени течове на хладилен агент.  

 В РИОСВ-Смолян в срок до 15 февруари е представен годишен отчет за използвани 

количества  ФПГ и ОРВ на монтираната хладилна инсталация, попадащи в обхвата на 

Регламент № 517 / 2014.  

  

 3. Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 3.1. Производствени и опасни отпадъци 

 При извършения оглед на обекта не се установи съхранение на производствени и/или 

опасни отпадъци. Образуваните битови отпадъци от обекта се изхвърлят в контейнер, който 

е предоставен от община Доспат. Не се констатираха изхвърлени производствени или опасни 

отпадъци в същия. Не се установи изгаряне на отпадъци в котелното помещение към обекта. 

 

            3.2. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 

           В млекопреработвателната работилница се преработва краве мляко, като се 

произвеждат кашкавал, извара и масло. Изделията се опаковат в пластмасови опаковки и се 

пускат в търговската мрежа в страната. 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. „Радопска 

сълзица“ ЕООД заплаща продуктова такса в ПУДООС към МОСВ. При проверката се 

представиха следните документи:  

- Месечни справки-декларации за  2018 г. и за периода м. януари – м. юни 2019 г.; 

- Декларации за установяване заплащането на продуктова такса за 2018 г и за периода 

м. януари – м. юни 2019 г.; 

- Копия от платежни нареждания; 

  

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

Осъществен контрол по Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/.  

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. За почистване и 

дезинфекция  се използват хлорна вар,  йодоформ, миещи препарати. Химикалите се 
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закупуват от български фирми.  Представени бяха  ИЛБ в съответствие Регламент 

№830/2015. 

 Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси. Химикалите се съхраняват в обособен склад, в оригиналните опаковки на 

производителя,  при спазване на изискванията за съвместно съхранение. Изготвени са 

инструкции за съхранение и употреба съгласно  изискванията на  Наредбата.  

 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

Към момента на проверката на млекопреработвателната работилница 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 и съответната подзаконова нормативна уредба.  

 

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

Не се дават. 

 

 

VII.  Дейности за последващ контрол. 

  

 Няма.  

 

 

   

 


