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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Производство на сладолед и сладоледени десерти в гр. Мадан, ул. „Перелик“ № 21, 

община Мадан, област Смолян. 

 

 На 07.06.2019г. с Констативен протокол № АВ-022/07.06.2019г., на основание Заповед 

№ РД–08–29/25.03.2019г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „Медина“ ЕООД, гр. София. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Въздух“; 

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“; 

4. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

 

ІІ. Цели на проверката: 

   Целта на проверката е да се даде оценка за съответствие на дейността на обекта с 

изискванията на: 

 1. Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му.  

 2. Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 

 3. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

 

ІІІ. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени: 

Обект на проверката са: 

 Спазване изискванията за водене на отчетност и извършване на проверки за 

херметичност на инсталации заредени с хладилен агент, съхранение на образуваните 

отпадъци, договори с фирми за предаване и водене на отчетност, проверка по прилагане на 

Регламент (ЕО) 1907/2006 /REACH/ и Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и 

смеси. 

    

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 
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1. Компонент „Въздух”: 

 За производствените нужди има монтиран котел с мощност 90 KW, работещ на 

пропан-бутан.  

 На обекта за производствени нужди и съхранение на готовата продукция има 

монтирани 1 бр. климатична инсталация и 5 бр. хладилни инсталации. От тях пет хладилни 

инсталации са заредени с фреон R 404А, с количество от 6 кг. до 100 кг. и една климатична 

инсталация заредена с фреон R 417А, с количество 5 кг. 

 За всички инсталации, заредени с хладилен агент се водят „Досиета на системите“ за 

извършени проверки за херметичност и допълване на системите с фреон, съгласно 

изискванията на Наредба № 1 / 17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на 

документи за правоспособност на лица, извършващи дейност с оборудване, съдържащо 

флуоросъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитане на емисии на 

флуоросъдържащи парникови газове.  

 През 2018г. са извършени проверки за херметичност от лицензирана фирма със 

Сертификат за правоспособност, издаден от ББКМ гр. София. За 2018г. в срок е представен 

годишен отчет за използвани количества фреони, който отговаря на извършената проверка 

на място. 

  

 

2. 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 на люспи, натриев хипохлорит,  различни видове „Вениб“, „Лерасепт“. 

Химикалите се закупуват от български фирми. Дружеството поддържа инвентаризационен 

списък на използваните химикали и списък с доставчиците, актуални  към момента на 

проверката. Представени бяха  ИЛБ в съответствие с Регламент 830/2015. 

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

и смеси -  Химикалите се съхраняват в  обособено  складово помещение  с непропускливи 

под и стени, без връзка с канализацията, при спазване на изискванията за съвместно 

съхранение. Всички химикали се съхраняват оригиналните опаковки на производителя. 

Изготвени са инструкции за съхранение и употреба и оценка за безопасност на съхранението 

на химикалите,  съгласно изискванията на Наредбата.  

 

4. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

 Проверката по фактор „Отпадъци“ се извърши съгласно  Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. От дейността на обекта 

се генерират следните видове отпадъци, класифицирани по реда на Наредба №2/2014г. за 

класификация на отпадъците: 

- 02 05 02 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им.  

- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

- 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

- 20 01 21* – флуоресцентни тръби; 

- 20 01 35* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35; 

Представя се договор с юридическо лице, за предаване на отпадъците от хартиени и 

картонени опаковки и от пластмасови опаковки. Не са предавани отпадъци с кодове 20 01 

21* и 20 01 35*. 

През 2018г. са образувани 6,48 т отпадъци от хартия и картон и 0,37 т. отпадъци от 

пластмасови опаковки, като от тях са предадени 0,315 т. 

Води се отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци, която е 

заверена от РИОСВ – Смолян.  
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Изпратен е годишен отчет за 2018г. в ИАОСВ-София, за което е представена обратна 

разписка. 

 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

Предприетите действия и мерки за опазване на компонентите и факторите на околната 

среда са в съответствие с изискванията на 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. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

  

VII. Дейности по последващ контрол: 

 


