РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
ОДОБРЯВАМ:
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: „Алфа фарм” ЕООД, гр. Сливен.
На посочената фирма беше извършена проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора.
Проверени фактори на околната среда: отпадъци от опаковки и опасни химични вещества.
По отношение на опаковки и отпадъци от опаковки се констатира следното:
Дружеството е с предмет на дейност производство на месни изделия.
При проверка по представени в РИОСВ-Стара Загора документи на „Алфа фарм” ЕООД гр. Сливен
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 полипропилен, хартия и картон и дърво.
Фирмата има подписан договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки –
„Екобулпак” АД – договор № Д-1823-К-01/ 14.12.2005 г.
В момента на проверката са представени копия на следните документи: удостоверения №
1823/ 01.01.2014 г. и № 1823/ 01.01.2015 г., издадено от ООп за участие в колективна система по чл.
14, ал. 2, т. 2 за 2014 и 2015 г., отчети за пуснати на пазара опаковани стоки и опаковки, подавани
към ООп за периодите 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 01.01.2015 г.-30.06.2015 г., фактури, издавани от
ООп за същия период и плащания по тях на дължими лицензионни възнаграждения на „Екобулпак”
АД за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 01.01.2015 г.-30.06.2015 г.
Заплатени са дължими лицензионни възнаграждения към „Екобулпак” АД за 2014 г. и до
30.06. 2015г.
Коректно се водят в дружеството приложения 13 (Месечни справки-декларации) за периода
01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 01.01.2015 г.-30.06.2015 г. и приложения 12 (Вътрешнофирмена
спецификация) за 2014 и 2015 г., съгласно чл. 10 от Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци.
По отношение на опасните химични вещества се констатира следното:
В дейността си дружеството използва 5 вида почистващи и дезинфекциращи препарати като
същата разполага с един склад за тяхното съхранение който е сух, обезопасен, с обозначителна
табела, без връзка с канализацията и осветен.
Препаратите в него са разположени върху събирателни вани, в оригинални опаковки,
етикетирани. Складът се заключва, с отговорно лице, отговарящо за него и съхранение на
препаратите.
При проверката беше представен чек лист за отчитане правилното съхранение на
използваните химикали по месеци за 2015 г. с подпис на отговорното лице до месец септември 2015
г.
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Представени бяха информационни листове за безопасност на използваните почистващи и
дезинфектиращи препарати, които не са актуални и не отговарят на изискванията на Регламента
REACH и Регламента за детергентите.
Към момента на проверката не беше представена оценка на безопасността на съхранение на
опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за реда и начина на
съхранение на опасни химични вещества и смеси.
В тази връзка бяха дадени предписания, които бяха изпълнени.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията
законодателство: бяха дадени 3 бр. предписания, които са изпълнени в срок.
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