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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  

цех за преработка на плодове и зеленчуци, находящ се в с. Жижево, община Сатовча, 

област Благоевград, експлоатиран от „М-Данимонд“ ЕООД, гр. София 

 

         На 29.09.2021 г.  с Констативен протокол № АВ-053/29.09.2021 г., на основание 

Заповед № РД–08–55/01.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши 

комплексна проверка на „М-ДАНИМОНД“ ЕООД, гр. София. 

 

 

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: 

    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 водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

4. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Регламент 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); 

 

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

 Обект на проверката са горивни инсталации, проверки за херметичност и досиета на 

хладилни и климатични инсталации, с над 3кг фреон и/или с над 5 т. СО2 eq; отпадъци, 

образувани на площадката, водене на отчетност и начини за съхранение; склад за съхранение 

на химикали, информация по веригата на доставки; състояние на локалното пречиствателно 

съоръжение за отпадъчни води към обекта и др.  
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

На обекта се преработват плодове и зеленчуци, като на пълно натоварване работи в 

периода от м. август до м. октомври, а през останалото време се извършва консервиране на 

замразени плодове.  

 

1. Компонент „Въздух”: 

 За съхранение и шоково замразяване на плодове и зеленчуци има монтирани 9 броя 

хладилни инсталации, заредени с хладилен агент. От тях четири инсталации са заредени с 

фреон R 404 А, четири с фреон R 402 и една инсталация с фреон R 22.  При проверката са 

представени „Досиета на системите“, от които е видно, че се извършват редовно проверки за 

херметичност и не са установени течове на хладилен агент. Досиетата на системите се водят 

съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина 

за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с 

оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и 

отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. 

  

2. Компонент „Води” : 

 На производствената площадката се формират три потока отпадъчни води: битово-

фекални, дъждовни и производствени води.  

 - Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда, постъпват в 

площадкова канализация на обекта и се заустват в СК-с.Жижево.  

 - Дъждовните води се оттичат гравитачно, които са условно чисти. 

 - Производствените отпадъчни води се формират при изпичане на чушки и 

патладжани, като чрез площадкова канализация, постъпват в ЛПСОВ, представляващо 

сепаратор за твърди частици, два последователни утаителя, след което отпадъчните води 

постъпват в събирателна шахта и чрез помпа през тръбопровод се заустват в СПСОВ-с. 

Жижево.  

   

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

От дейността на площадката се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба 

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

- код 02 03 04 – материали, негодни за консумация или преработване. Компостират се на 

обособена площадка, като получения компост се използва за обогатяване на почвата; 

- код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

- код 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

- код 15 01 07 – стъклени опаковки; 

- код 15 01 04 – метални опаковки; 

- код 20 01 21*  - флуоресцентни тръби. Към момента на проверката, в метален шкаф и 

на закрито се съхраняват 106 бр.; 

При проверката не са установени други отпадъци. Образуваните отпадъци се съхраняват 

на обособени и обозначени места. Представят се договори за предаване на генерираните 

отпадъци. Дружеството води отчетност на хартиен носител. Дадени са указания за прилагането 

на Национална информационна система за отпадъци, относно задълженията на лицата, 

генериращи отпадъци. 

Дружеството има предаден годишен отчет за 2020 г. в ИАОС гр. София на хартиен 

носител, като копие на същия се представя при проверката. 

 

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. За почистване и дезинфекция се използват следните 

химикали - „Живасепт“, „Дезинфектант-Б“, хлорна вар и „Санифорт“. Химикалите се 



14.10.2021 г. 

 
 

3/3 

закупуват от български фирми. Представени бяха ИЛБ на български език и в съответствие с 

чл. 31, Приложение № 2 от Регламента.  

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

и смеси - химикалите се съхраняват в специално обособен метален шкаф, намиращ се в 

производствения цех, в оригинални опаковки на производителя, при спазване на 

изискванията за съвместно съхранение. Изготвени и представени са инструкции за 

безопасност на съхранение и употреба. Работниците имат достъп до ИЛБ.  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 От извършената проверка на обект: цех за преработка на плодове и зеленчуци, 

находящ се в с. Жижево, община Сатовча, експлоатиран от „М-Данимонд“ ЕООД, гр. София 

е установено, че дейността му съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за 

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

вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и съответната подзаконова 

нормативна уредба.  

       

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 

Не са дадени предписания 

 

       

VII. Дейности по последващ контрол: 

 

Не се налагат към момента 

   


