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ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: „Кумир-Си“ЕООД гр.Стара Загора

На 29.04.2015 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на
Месопреработвателно предприятие в кв.Кольо Ганчево, гр.Стара Загора с оператор „КумирСи“ЕООД гр.Стара Загора.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: опазване чистотата на атмосферния
въздух, съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по утвърден годишен план на РИОСВ-Стара
Загора по Закона чистотата на атмосферния въздух и Наредбата за реда и начина на съхранение на
опасни химични вещества и смеси.

Направени констатации:
Съхранение на опасни химични вещества и смеси: За почистване на повърхности, машини
и апарати се използват:
-течни почистващи препарати(детергенти): HMI SL BQAP и HMI Antonit K, които отговрят
на изискванията на Директива 82/242/ЕЕС и имат % на биоразградимост над 70 %, получен
при анализ по метода OCCD 301.
-биоциди: PROFIDI( с разрешение за пускане на пазара(РПП) № 0383-1/24.04.2007 г. на
Министерството на здравеопазването); GLISOFIN(с РПП №0287-1/06.11.2006 г.); SL BB H ( с
РПП №0724-1/18.12.2008 г.); Сетридин( с РПП № 0847-2/26.11.2012 г.; SCRUB AL( с РПП №
0116-2/15.11.2006 г.)
Всички смеси се съхраняват в сух и проветрив склад върху дървени скари.При
проверката бяха представени информационни листи за безопастност, които отговарят на
изискванията на Регламенти 1907/2006 (REACH) I 1272/2008 CLP).
Дружеството е изготвило Оценка на безопасноста на съхранението на опасни
химични вещества и смеси, копие от която беше представена при проверката.Оценката
отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични
вещества и смеси.
В предприятието има въведена система на HACCP и се води регистър на на употребяваяните
химични смеси. Представени бяха Инструкция за приготвяне на дезинфекционни разтвори и
Дневник за приемане на почистващи и дезинфекциониращи препарати.
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Опазване чистота на въздуха:
Проверката се проведе съобразно Регламент(ЕО) №
517/2014 и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно
флуорирани парникови газове и годишен план.
На обекта са инсталирани и се експлоатират следните хладилни и климатични инсталации:
1.Хладилна инсталация с компресор „Bitzer“ , работещ с хладилен агент R 404 А, с
вместимост на инсталацията 3,2 кг, обслужваща нискотемпературна хладилна камера на II етаж.
2.Ледогенератор с компресор „Maneurop Danfoss“ , работещ с хладилен агент R 404 А, с
вместимост на инсталацията 4,5 кг за производство на люспест лед.
3. Хладилна инсталация с компресор „Bitzer“ , работещ с хладилен агент R 404 А, с
вместимост на системата 30 кг, обслужваща 6 броя хладилни камери в цех на II етаж.
4. Хладилна инсталация с компресор „Bitzer“ , работещ с хладилен агент R 404 А, с
вместимост на системата 50 кг. Обслужваща 6 броя хладилни камери в цех на II етаж.
5. Хладилна инсталация с компресор „Maneurop Danfoss“ , работещ с хладилен агент R 404
А, с вместимост на инсталацията 5,5 кг, обслужваща 5 броя сушилни
6. Хладилна инсталация с компресор „Bitzer“ , работещ с хладилен агент R 404 А, с
вместимост на инсталацията 8 кг, обслужваща 1 брой сушилня.
7. Хладилна инсталация с компресор „Bitzer“ , работещ с хладилен агент R 404 А, с
вместимост на инсталацията 15 кг, обслужваща камера за шоково замразяване.
8. Хладилна инсталация с компресор „Bitzer“ , работещ с хладилен агент R 404 А, с
вместимост на инсталацията 4 кг, обслужваща нискотемпературна хладилна камера на I етаж.
9. Климатична инсталация с компресор „Bitzer“ , работещ с хладилен агент R 404 А, с
вместимост на инсталацията 4 кг, обслужваща работните помещения.
Проверката констатира, че Досиетата на хладилните инсталации са налични и се водят
редовно. Годишния отчет за 2014 г. е представен в РИОСВ Стара Загора в регламентирания срок.
Съоръженията са проверени съгласно изискванията на чл.30, ал.1 от Наредбата за
установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно ФПГ. Проверките за
2014 г. са извършени от лицензирана фирма „Фриготехника“ЕООД и не са констатирани течове от
инсталациите.
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При извършената съвместна проверка на Месопреработвателно предприятие в кв.Кольо
Ганчево, гр.Стара Загора с оператор „Кумир-Си“ЕООД гр.Стара Загора по опазване чистотата на
атмосферния въздух и съхранение на опасни химични вещества и смеси, не са констатирани
несъответствия с изискванията на екологичното законодателство –Наредбата за установяване на
мерки за прилагане на Регламент 842/ 2006 г., относно ФПГ и Наредбата за установяване на мерки за
прилагане на Регламент 1005/ 2009 г. и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични
вещества и смеси.

