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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
 

ДОКЛАД 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 09.10.2019 год. на „Анмар”ООД 

– с.Падина, „Млекопреработващо предприятие”-с.Падина, Община-Ардино, Област-

Кърджали 

 

 На основание Заповед № РД – 08 – 150/16.09.2019 год. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Анмар”ООД – с.Падина, 

„Млекопреработващо предприятие”-с.Падина, Община-Ардино, Област-Кърджали 

 

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

1. Компонент „Води”; 

2. Компонент „Въздух”; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”, в това число финансов контрол на 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 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. 

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:  

1.Съоръжение за пречистване на производствени отпадъчни води; 

2.Изпускане на емисии от контролирани горивни процеси в атмосферния въздух, 

проверки за херметичност и досиета на хладилни инсталации; 

3.Производствени и опасни отпадъци, съхранение на образуваните отпадъци, водене 

на отчетност и третиране; 

4.Опасни химични вещества и смеси-вид и количества, употреба и съхранение. 
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 ІV.Направени констатации 

 1.Компонент „Води” 

 Отпадъчните води от производството постъпват за пречистване в локално 

пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, след което се заустват в р.Уваджик, съгласно 

условията на Разрешително за заустване № 33140221/ 20.03.2017 г. издадено от БД „ИБР“-

Пловдив. В изпълнение на Заповед № РД-788/20.12.2018 год. на Министъра на ОСВ е взета 

еднократна водна извадка от отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, преди заустването в 

р.Уваджик. След точката на заустване на пречистените отпадъчни води, няма следи от 

замърсяване или биологични колонии по дъното на реката.  

 

2.Компонент „Въздух” 

 На обекта има монтирани девет хладилни инсталации. От представените „Досиета на 

системите“ е видно, че през 2019 г. и към момента на проверката няма допълване на 

хладилен агент в хладилните инсталации. Извършват се проверки за херметичност от 

лицензирано лице, с издаден сертификат от Българската браншова камера. Всички проверки 

за херметичност и сервизно обслужване на хладилните инсталации се водят в „Досиетата на 

системите“. 

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

количества ФПГ и ОРВ на монтираните хладилни инсталации, попадащи в обхвата на 

Регламент № 517 / 2014. 

 За производствени и технологични нужди е монтиран парен котел, работещ на 

дървесни 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.  

 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 3.1. Производствени и опасни отпадъци 

 От дейността на млекопреработвателното предприятие се генерират следните 

производствени и опасни отпадъци:  утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 

образуване,  хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, опаковки от 

използваните химични вещества, излезли от употреба луминесцентни лампи. 

          Отпадъците се съхраняват, съгласно нормативните изисквания. За всички образувани 

отпадъци е извършена класификация, като местата на съхранение са обозначени с табели, 

съдържащи кода и наименованията им по Наредба №2/2014г. за класификация на 

отпадъците. Представят се договори за тяхното предаване за последващо третиране. 

            Води се отчетност на отпадъците в заверена от РИОСВ-Смолян отчетна книга за 

образувани отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по 

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

публични регистри. 

3.2. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 

         „Анмар” ООД  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. Дружеството изпълнява своите задължения чрез 

колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от 

опакови, за което има сключен договор. При проверката се представиха: удостоверение, 

издадено от организацията, със срок на действие до 31.12.2019г.; месечни справки-

декларации и документи за платени лицензионни възнаграждения за пуснатите на пазара 

опаковки до края на м. Август 2019г.  
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4.Фактор на въздействие „ОХВ и смеси” 

4.1.Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006  относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. В производството за 

почистване и дезинфекция се използват натриева основа, азотна киселина, хипосепт. 

Дружеството поддържа инвентаризационен списък на използваните химикали, както и 

списък с доставчиците, актуални към момента на проверката.  Химикалите се закупуват от 

български фирми. Представени бяха  ИЛБ в съответствие с Регламент 830/2015.  

4.2.Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 

Химикалите  се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи под и стени 

в оригиналните опаковки на производителя, при спазване на изискванията за съвместно 

съхранение. 

Изготвени са инструкции за съхранение, употреба и оценка на безопасността на 

съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно Наредбата за реда и начина 

на съхранение на ОХВС.  

 

V.Заключение 

От извършената проверка на „АНМАР”ООД – с.Падина, Община-Ардино, 

„Млекопреработващо предприятие”-с.Падина, се установи, че обекта работи ритмично и 

в устойчив режим. Предприетите действия и мерки за опазване на компонентите на околната 

среда са в съответствие с изискванията на Закона за водите, Закона за чистотата на 

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

въздействие на химичните вещества и смеси и съответната подзаконова нормативна уредба. 

 

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

Не се дават. 

 

 VІІ.Дейности за последващ контрол 

След извършване на лабораторните анализи на взетите водни проби от отпадъчни 

води и установяване на превишения на ИЕО по издаденото РЗ, РИОСВ-Смолян ще 

предприеме административно-наказателни мерки. 

  

 

 


