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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 – Триград, находящ се в с.Триград, общ.Девин, 

обл.Смолян, стопанисван и експлоатиран от „Юлиян Исаков“ЕООД 

  
На 09.06.2021г. (Констативен Протокол №РФ-22/09.06.2021г.), експерти от РИОСВ-

Смолян извършиха Комплексна проверка по Заповед №РД-08-28/22.03.2021г. на Директора на 

РИОСВ-Смолян на обект: МПП-Триград, собственост на „Юлиян Исаков“ЕООД 

 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда 

1. Компонент „Въздух“; 

2. Компонент „Води”; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“ . 

 

 IІ.Цел на проверката 

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

изискванията на: 

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

 2. Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.   

 3. Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.  

 4. 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: 

Проверка за замърсяване на въздуха от дейността на обекта,  съхранение на отпадъците, 

договори с фирми за предаване и отчетност на отпадъците, опасни химични вещества и смеси и 

информация по веригата за доставки, недопускане на производствено замърсяване, 

пречиствателен ефект на ЛПСОВ към мандрата и емисионен контрол на отпадъчните води от 

него. 

 

 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  
 В мандрата се преработва мляко и се произвежда кашкавал. Работи се на 5-дневна 

работна седмица. 
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1. Компонент „Въздух“ 

 На обекта има монтирани 2 броя стационарни хладилни инсталации, като същите са 

заредени с фреон R 407С с количество 4 кг. всяка.  

 През 2020 г. не са установени пропуски и/или допълвания с фреон в хладилните 

инсталации. Извършват се проверки за херметичност от сертифицирана фирма, с издаден 

сертификат от ББКМ гр. София. Всички проверки за херметичност и сервизно обслужване на 

хладилните системи се отбелязват в „Досиета на системите“, съгласно изискванията на Наредба 

№ 1/2017 г. В срок е представен в РИОСВ-Смолян Годишен отчет за използвани количества 

ФПГ през 2020 г., попадащи в обхвата на Регламент № 517 / 2014 г.  

 На обекта за технологични нужди на пара има монтиран един котел с мощност 100 KW, 

използващ твърдо гориво (иглолистни изрезки). 

 

2. Компонент „Води“ 

 Производствените отпадъчни води от измивните процеси в мандрата, постъпват за 

пречистване в локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. Заустването е в 

р.Триградска, и е регламентирано с РЗ№33120019/02.02.2016г. на БДИБР-Пловдив. Стартирана 

е процедура в БДИБР-Пловдив за продължаване действието на Разрешителното за заустване. 

Представен е доклад по чл.48 от Закона за водите. Дружеството извършва собствен мониторинг 

на отпадъчните води.  За оценка на пречиствателния ефект на ЛПСОВ е взета еднократна водна 

проба на изхода му, преди заустването в р.Триградска, в присъствие на управителя на 

дружеството. От изготвения Протокол от изпитване не се установиха надвишения на ИЕО, 

заложени в РЗ№33120019/02.02.2016г. 

 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”  
 Производствени отпадъци         

      От дейността на дружеството се генерират производствени отпадъци, за които е 

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

         -  Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки; 

         -  Код 02 05 02  - Утайки от пречистване на отпадни води на мястото на образуване;   

         Води се отчетност  в заверена от РИОСВ-Смолян отчетна книга за образувани и 

предадени отпадъци, съгласно изискванията.          

 Дружеството е изпратило до ИАОС-София годишен отчет за 2020 г., но само за отпадък 

с код 15 01 02, в който са допуснати грешки, касаещи количествата отпадъци.   

         Не са представени сключени договори  за предаване  на отпадъците за последващо 

третиране. 

        Лицата са запознати с въведената НИСО и посочените в нея срокове за подаване на 

годишни отчети и за въвеждане на данни от началото на годината.  

        За констатираните  нередности са дадени 2 броя предписания. 

 

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

 „Юлиян Исаков” ЕООД 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. За изпълнение на задълженията, 

дружеството заплаща продуктова такса по сметката на Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда ( ПУДООС) към МОСВ. 

 При извършена проверка за периода 01.04.2017 г. – 30.04.2021 г. е установено: 

1. Води се отчетност по приложение №15 - Месечна справка-декларация от 

Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Не е 

представена само Месечната справка-декларация за м. Април 2021 г. 

2. Представени са част от документите за заплатена такса в ПУДООС, за пуснатите 

на пазара от тях опаковки, като към тях са попълвани декларации по приложение №9. 

3. В МСД за м. 03.2021 г. е допусната техническа грешка, като за пластмасовите 

опаковки е начислена по-малка такса. 
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 За липсващите при проверката документи е дадено 1бр. предписание за представянето 

им в екоинспекцията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
 - Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/ - Статут на фирмата спрямо Регламента – 

потребител по веригата. В производството за почистване и дезинфекция се използват белина- 

миещ препарат и дезинфектант „Дезинфект-В“ за професионална употреба. Химикалите се 

закупуват от български фирми. Представени бяха ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламент 

REACH.  

 - 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, 

без връзка с канализацията, при спазване на изискванията за съвместно съхранение. Всички 

химикали се съхраняват  в оригиналните опаковки на производителя. Изготвени са инструкции 

за съхранение и употреба, съгласно чл. 4, т. 8 - 11 от Наредбата. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на обект: Млекопреработвателно предприятие - Триград, 

експлоатиран от „Юлиян Исаков“ЕООД, е установено, че дейността му съответства на 

изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух,  Закона за водите, Закона за 

защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането им. По отношение на  Закона за управление на отпадъците, предвид 

установените пропуски са дадени 3 бр. предписания. 

  

 VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 Предписание, дадено на основание чл. 120 от ЗУО: 

1. Да се представят в РИОСВ-Смолян: Месечна справка-декларация за пуснатите на 

пазара опаковки през м. 04.2021 г.;  документи, удостоверяващи заплатена  

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

опаковки през периодите: 01.07.2017 г. - 30.09.2017 г.; 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.; 

01.01 - 31.12.2019 г.; 01.01 - 30.06.2020 г.; за установената разлика за м. 03.2021 г.; за 

м. 04.2021 г. и декларации по приложение №9  от НОРРЗПТ /обн. в ДВ бр. 30 от 

2016 г./ за всеки извършен превод. 

 Срок: 05.07.2021 г.                                Отговорник: Юлиян Исаков 

                                                                      управител „Юлиян Исаков“ ЕООД 

 

            
2. На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, да се сключат договори 

с лица за предаване на генерираните отпадъци, като същите да притежават документ по 

чл. 35 от ЗУО. Договорите да се представят в РИОСВ-Смолян. 

 Срок: 30.06.2021 г.                                Отговорник: Юлиян Исаков 

                                                                      управител „Юлиян Исаков“ ЕООД 

 

3. Да се изпратят чрез НИСО годишен отчет за отпадък с код 02 05 02 и коригиран отчет за 

код 15 01 02, като писмено да се уведоми РИОСВ-Смолян за изпратените отчети.  

 Срок: 01.07.2021 г.                                Отговорник: Юлиян Исаков 

                                                                      управител „Юлиян Исаков“ ЕООД 

 

 

 VII. Дейности за последващ контрол. 

Дадените предписания са изпълнени в срок.  

 

От страна на дружеството на проверката  присъстваха г-н Юлиян Исаков управител на 

дружеството.   


