РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: „Авис“ ЕООД, с. Бузовград, община Казанлък
На 31.07.2015 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна
проверка на предприятие за производство на зеленчуци и преработка на плодове и
зеленчуци за консерви с оператор „Авис“ ЕООД, с. Бузовград, община Казанлък.
Проверени фактори на околната среда: съхранение на опасни химични
вещества и смеси и по отношение на опаковки и отпадъци от опаковки.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по утвърден годишен план на
РИОСВ-Стара Загора по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични
вещества и смеси от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества
и смеси и по Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки от Закона за управление
на отпадъците.
Направени констатации:
Съхранение на опасни химични вещества и смеси:
При проверка на „Авис” ЕООД с. Бузовград по Наредбата за реда и начина на
съхранение на опасни химични вещества и смеси и във връзка със задълженията на
лицата по чл. 25, т.16-17 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси, които съхраняват опасни химични вещества и смеси по чл. 4, т. 1-4
от наредбата се установи следното: за дейността си дружеството използва оцетна
киселина, лимонена киселина хранителна, натриев бензоат. Те се съхраняват в сух,
проветрив склад. Химикалите са в оригинални опаковки на производителя с актуални
етикети върху дървени палети. При проверката не бяха представени информационни
листи за безопасност на оцетна киселина, лимонена киселина хранителна, натриев
бензоат и др., които да отговарят на изискванията на Регламенти 1907/2006 (REACH) и
1272/2008 (CLP). За почистване на повърхности, машини и апарати се използват: течни
почистващи препарати (детергенти), за които не бяха представени ИЛБ. В дружеството
има изготвена система на HACCP и се води регистър на употребяваните химични
смеси. Дружеството води дневник за приемане на почистващи и дезинфекциониращи
препарати.
По отношение на опаковки и отпадъци от опаковки:
При проверка на „Авис” ЕООД с. Бузовград по Наредбата за опаковки и отпадъците
от опаковки и във връзка със задълженията на лицата по чл. 14, ал. 1 и чл. 2 от Закона
за управление на отпадъците, се установи следното: използваният опаковъчен материал
е пластмаса (полиетилен и полипропилен), хартия и картон. Фирмата има подписан
договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екопак
България” АД – договор от 01.01.2008 г. В момента на проверката са представени
копия на следните документи: удостоверение № 867/ 01.01.2008 г., издадено от ООп за
участие в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2, отчети за пуснати на пазара
количества опаковки и за внесените опаковани стоки, подавани към ООп за периодите
01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 01.01.2015 г.-31.05.2015 г. Лицензионните такси, дължими
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към Ооп са заплатени в срок за 2014 г., както й за 2015 г., тъй като фирмата заплаща
годишна такса. В момента на проверката не са представени: Удостоверения, издадени
от ООп за участие в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 за 2014 г. и 2015 г., анекс
към договора с ООп или писма от същата за 2014 г. и 2015 г., приложения 12 за 2015
г.(Вътрешнофирмена спецификация) и 13 за 2014г. и 2015 г. (Месечни справкидекларации), съгласно чл. 10, ал. 1 и 3 от Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци. Коректно се води в дружеството приложения 12
(Вътрешнофирмена спецификация) за 2014 г., съгласно чл. 10, ал. 1 и 3 от Наредбата за
определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното
законодателство са дадени 3 предписания.

