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от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ”Братя Зафирови” ООД, гр. Сливен. Дружеството е с основна дейност е
производство на млечни продукти, гр. Сливен
На 11.04.2016 г. от експерти от РИОСВ – Стара Загора е извършена комплексна
планова проверка по фактори на околната среда, отпадъци и опасни химични вещества и
смеси, на дружеството „Братя Зафирови”ООД, гр. Сливен, с местонахождение: гр.
Сливен, Индустриална зона.
Обхват на проверката: Проверката е по фактор на околната среда: управление
на отпадъците по годишен план по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), и
подзаконовите нормативни актове към закона и изискванията на Наредбата за реда и
начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
По отношение използваните химични вещества и смеси:
Извършена е проверка по изискванията на Наредбата за реда и начина за безопасността
на съхранение на опасни химични вещества и смеси. За дейността си млекопреработвателното
предприятие използва химични вещества (чисти) и дезифектанти. Химичните вещества натриева основа и сярна киселина се съхраняват в отделен обозначен склад, който е обезопасен.
На видно място са поставени инструкции за работа с веществата. В друго помещение,
обозначено и снабдено с инструкции за работа с препаратите са разположени дезинфектантите.
При проверката е представена оценка на безопасността на съхранение, отговаряща на
изискванията на чл. 10 горепосочената наредба.
Дружеството има въведена Система за контрол на качеството на храните-НАСРР и води
входящ дневник на химикалите. При проверката бяха представени информационни листи за
безопасност на използваните химични вещества и смеси.
По отношение на опаковки и отпадъци от опаковки се констатира следното:
При проверка на „Братя Зафирови”ООД, 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: полиетилен и алуминий.
Фирмата има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от
опаковки (ООп) – „Екобулпак” АД. В момента на проверката са представени копия на следните
документи: Анекс към договора за 2016 г. и удостоверение за периода 01.01.2016 г-31.12.2016 г
г., издадено от ООп за участие в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 за 2016 г., отчети за
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пуснати на пазара опаковани стоки и опаковки, подавани към ООп (Приложение 2) за
периодите 01.01.2014 г.-31.12.2014 г.; 01.01.2015 г.-31.12.2015 г. и 01.01.2016 -31.03.2016 г.,
фактури, издавани от ООп за същите периоди и плащания по тях на дължими лицензионни
възнаграждения на „Екобулпак” АД за посочения период.
Към момента на проверката са заплатени дължими лицензионни възнаграждения към
„Екобулпак” АД за периодите 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 01.01.2015 г.-31.12.2015 г. и
01.01.2016 -31.03.2016 г. Върху опаковките на готовата продукция се поставя маркировка за
разделно събиране на отпадъците от опаковки, съгласно изискванията на на чл. 5, ал. 1, т. 3 от
Нарадбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
В момента на проверката не са представени приложения 12 (Вътрешнофирмена
спецификация) и 13 (Месечни справки-декларации), 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, за което е издадено предписание с
конкретен срок на изпълнение.
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