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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Млекопреработвателно предприятие“ в с. Борино, ул. „Дъга“ № 4, община Борино, 

област Смолян. 

 

 На 17.09.2020 г. (Констативен протокол № АВ-048), на основание Заповед № РД - 08-

68/29.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Смолян се извърши комплексна проверка на ЕТ 

„Улан-Джамал Уланов“ с. Борино. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Въздух“; 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”/Финансов контрол на такси за масово разпространени 

отпадъци/; 

 

ІІ. Цели на проверката: 

Текущ контрол за:  

 1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздуха и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.   

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

нормативни актове по прилагането му. 

 

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

 

1. Хладилни и климатични инсталации; 

2. Вида и количеството на формираните производствени отпадъци и финансов контрол на 

такси за масово разпространени отпадъци (МРО);    

 

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

законодателство: 

 

1. Компонент „Въздух”: 

 На обекта са монтирани 6 броя стационарни хладилни инсталации, като от тях четири 

инсталации са заредени с фреон R 407С и две инсталация с фреон R 404А. Извършват се 

проверки за херметичност на инсталациите от лицензирана фирма със сертификат, издаден 

от Българската браншова камара. Всички проверки за херметичност на хладилните системи 
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се отбелязват в „Досиета на системите“, като не се констатираха допълвания с хладилен 

агент. 

 В РИОСВ-Смолян е представен Годишен отчет за използвани количества ФПГ и ОРВ 

в хладилните системи за 2019 год., попадащи в обхвата на Регламент № 517/2014 год.  

 На обекта е монтиран един брой парен котел с мощност 400 КW на твърдо гориво-

иглолистна дървесина. Котелът е предназначен за производствени нужди. 

 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

 От дейността на млекопреработвателното предприятие и пречиствателното съоръжение 

към него, се генерират производствени отпадъци, за които е извършена класификация по 

Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците, както следва: 

 1. Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки – представен е сключен договор  за 

предаването им за последващо третиране. 

 2. Код 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадни води на мястото на образуване – 

използват се в личното стопанство; 

         Отпадъците се съхраняват съгласно нормативните изисквания, като местата им са 

обозначени с код и наименование.  

 Опаковките от дезинфектантите се използват многократно. 

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

образувани и предадени производствени и опасни отпадъци, съгласно изискванията на 

Наредба№1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  

 Дружеството е изпратило до ИАОС-София годишен отчет за 2019 г.  

 

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

 

ЕТ „Улан-Джамал Уланов“ 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.  

При извършена проверка за периода 10.09.2015 г. – 31.08.2020 г. са представени: 

- Платежни нареждания за платена продуктова такса по сметката на ПУДООС от   

м. 09.2015 г. до м.03.2016 г.; 

- Месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки от м.09.2015 г. до 

м.12.2016 г.; 

- Сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки от 

01.01.2018 г., заедно с подадените отчети към организацията; издадените от тях 

фактури и документи за заплатена такса за пуснатите на пазара опаковки от 

01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. 

Не са представени Месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки от 

01.01.2017 г. до 31.08.2020 г., както и платежни документи за заплатена продуктова такса за 

пуснатите на пазара опаковки от 01.04.2016 г. до 31.12.2017 г., поради което е дадено 

предписание. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 От извършената проверка на ЕТ „Улан-Джамал Уланов” с. Борино се установи, че 

дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за чистота на атмосферния 

въздух и Закона за управление на отпадъците.      

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 На основание чл.148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл.155 от Закона за опазване на околната 

среда и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците, е дадено следното предписание: 
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Да се представят в РИОСВ-Смолян: Месечни справки-декларации за пуснатите на пазара 

опаковки от 01.01.2017 г. до 31.08.2020 г.; документи, удостоверяващи заплатена  продуктова 

такса по сметката на ПУДООС към МОСВ за пуснатите на пазара опаковки  от 01.04.2016 г. 

до 31.12.2017 г. и декларации по приложение № 9 от НОРРЗПТ /обн. в ДВ бр. 30 от 2016 г./ 

за всеки извършен превод. 

 

 Срок: 08.10.2020 г.                                Отговорник: Джамал Уланов-управител 

 

 

 

VII. Дейности по последващ контрол: 

 Даденото предписание е изпълнено в указания срок - с писмо вх. № КПД-06-

273/24.09.2020 г. в РИОСВ - Смолян са представени копия на Месечни справки-декларации 

за пуснатите на пазара опаковки от 01.01.2017 г. до 31.08.2020 г.; документи, удостоверяващи 

заплатена  продуктова такса по сметката на ПУДООС към МОСВ за пуснатите на пазара 

опаковки  от 01.04.2016 г. до 31.12.2017 г. и декларации по приложение №9 от НОРРЗПТ 

/обн. в ДВ бр. 30 от 2016 г./ за всеки извършен превод..  

  

 

 


