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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 местност „Сабурча“, землище на с. Борино, 

община Борино, област Смолян. 

 

 На 17.09.2020 г. (Констативен протокол № АВ-049), на основание Заповед № РД - 08-

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

„ЗП-Али Таир“ с. Борино. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Въздух“; 

2. Компонент „Води“; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци“; 

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“; 

 

 

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 водите и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му. 

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

вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

 4. 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: 

 Спазване изискванията на Закона за водите при заустване на отпадъчни води; 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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Млекопреработвателното предприятие работи 12 дни в месеца, на едносменен режим. 

Преработва се сурово мляко от собствена ферма, като се произвеждат кашкавал, сирене, 

кисело мляко, извара, масло и прясно пастьоризирано мляко.  

От извършената проверка на обекта се установи: 

 

1. Компонент „Въздух”: 

 За производствени нужди има монтиран парен котел с мощност 1500 KW, работещ на 

дизелово гориво монтиран през 2017 г. При проверката не бяха представени собствени 

периодични измервания на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферата от 

горивната инсталация. В момента на проверката котела не работи.  

 На обекта са монтирани 4 броя стационарни хладилни инсталации за съхранение на 

готовата продукция, заредени с фреон R 404А, с количества от 15 кг. до 40 кг. Извършват се 

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

Българската браншова камара. Всички проверки за херметичност на хладилните системи се 

отбелязват в „Досиета на системите“, като не се констатираха допълвания с хладилен агент. 

 

2. Компонент „Води”: 

 Преработката на сурово мляко в МПП е до 1 т/ден, като се произвежда кашкавал, 

сирене, кисело мляко, извара, масло и прясно пастьоризирано мляко. Останалото количество 

сурово мляко се предава на други МПП или се продава на частни лица. 

Производствените отпадъчни води от МПП и битово-фекалните отпадъчни води от 

санитарните възли и административната сграда са отведени и се заустват в безотточна 

цистерна с обем 50 м3.  

 При напълване на цистерната с отпадъчни води, същите се извозват и се изпускат в 

„Канализационната мрежа“ на с. Борино, като месечното  количество варира между 40 и 50 м3. 

 При проверката е установено заустване на отпадъчни води от доилното помещение, 

санитарните възли и перално към кравефермата с количество около Q=0,2 л/сек., в дере на 

около 100 м под МПП, в местност „Сабурча“, землище на с. Борино. За заустването няма 

издадено разрешително за заустване от БД „ИБР“-Пловдив. 

 

  

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

        При извършения оглед на обекта не са установени съхранени производсвени или 

опасни отпадъци. Площадката е чиста.   

 Произведената продукция е в малки количества и не се генерират отпадъци. 

 

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
 

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 

млекопреработвателното предприятие за почистване и дезинфекция се използват следните 

химикали и дезинфектанти: натриева основа, азотна киселина, живасепт и др. 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 чл. 31 от Регламента.  

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

вещества и смеси. 

Химикалите се съхраняват в специално обособено складово помещение с 

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

съвместно съхранение. Всички химикали се съхраняват в оригиналните опаковки на 

производителя.  
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V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 От извършената проверка на ЕТ „ЗП-Али Таир” - с. Борино се установи, че дейността 

на обекта съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за 

защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, а за констатираните 

несъответствия по Закона за чистота на атмосферния въздух и Закона за водите са дадени 

предписания.      

 

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. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са дадени следните 

предписания: 

 1. Да се извършат собствени периодични измервания на изход изпускателно 

устройство(комин) на емисии на вредни вещества, от парният котел, съгласно изискванията на 

Наредба № 6/1999 г, 

 

 Срок: 31.12.2020 г.                                Отговорник: Али Таир-управител 

 

2. Да се преустанови заустването в дерето под МПП. 

                                                                                          

 Срок: 20.10.2020 г.                                Отговорник: Али Таир-управител 

 

 

 

 

 

VII. Дейности по последващ контрол: 

 Във връзка с дадените предписания по т.1 и т.2 ще бъде осъществен последващ контрол 

след изтичане на указаните срокове. 

  

 


