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 съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект „Атлас” ООД, , с. Злати войвода, общ. Сливен
На 17.07.2014 г. експерти от РИОСВ - Стара Загора извършиха планова съвместна проверка
на обект: „Атлас” ООД, с. Злати войвода, общ. Сливен.
Проверени фактори и компоненти на околната среда:
- управление на отпадъците
- съхранение на опасни химични вещества и смеси
- опазване чистотата на атмосферния въздух
Направени констатации:
Основна дейност на дружеството е производство и реализация на млечни продукти. От
месец април 2014 г. фирма „Атлас” ООД, с. Злати войвода, общ. Сливен отдава под наем
цялата производствена база на „БГ вкус продукти“ ЕООД със седалище гр. Варна,
ул.“Сливница“ № 54, Б-т 202934383.
Управление на отпадъците:
Извършена е проверка по Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки (НООО) и Закон
за управление на отпадъци (ЗУО) от която се установи следното: „Атлас” ООД, с. Злати
войвода, общ. Сливен е лице по смисъла на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО. Използваният
опаковъчен материал е полиетилен ниска плътност, хартия и картон. Дружеството изпълнява
задълженията си по чл. 9 от НООО за постигане на целите за оползотворяване и рециклиране
на отпадъци от опаковки чрез колективна система, представлявана от „Екоколект“ АД –
организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки – договор № 0474/17.05.2013 г. В
момента на проверката са представени следните документи: сключен договор с „Екоколект“
АД, приложения към него, анекси към договора – 2 бр., издадени удостоверения от
„Екоколект“ АД на „Атлас” ООД за 2013 и 2014 г., отчети за пуснатите на пазара количества
опаковки, подавани към „Екоколект“ АД за периода 01.01.2013 г. – 31.03.2014 г. Сключеният
договор с „Екоколект“ АД е в сила от 01.01.2013 г. Представени са и издадени фактури от
„Екоколект“ АД за периода 01.01.2013 г.- 31.03.2014 г. В момента на проверката не са
представени платежни документи за извършени плащания на лицензионни възнаграждения на
ООП. Коректно се води в дружеството информацията по Приложения 12 (вътрешнофирмена
спецификация) и Приложения 13 (месечни справки – декларации), съгласно изискванията на
чл. 10, ал. 1 и ал. 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
(Наредбата) за 2013 г. и 2014 г. (до 31.03.2014 г.). Върху опаковките на готовата продукция се
поставя ясна и четлива маркировка, съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 3 от НОО за
разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Фирма „ БГ вкус продукти“ ЕООД, гр. Варна има сключен договор с организация по
оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект“ АД – договор № 0737/03.04.2014 г., в
сила от 01.04.2014 г. За месеци април и май са подадени отчети за пуснати на пазара
количества опаковки на „Екоколект“ АД.
Компонент въздух:
Проверката се извърши, съгласно Наредба за установяване на мерки по прилагане на
Регламент 842/2006, относно флуорирани парникови газове. В обекта са инсталирани следните
хладилни инсталации:
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хладилна инсталация 01- 08 с 3 бр. компресори, работещи с хладилен агент R
404 А, с вместимост 38 кг., обслужваща хладилни камери за обдухване, зреене,
съхранение и експедиция на кашкавал;
хладилна инсталация 02- 08 с хладилен агрегат копеланд, работещ с хладилен
агент R 404 А, с вместимост 2,3 кг., обслужваща хладилна камера за съхранение
на животински продукти;
- хладилна инсталация 03-08 с хладилен агрегат копеланд, работещ с хладилен
агент R 404 А, с вместимост 2,3 кг., обслужваща хладилна камера за съхранение
на топено сирене;
- хладилна инсталация 04-08 с хладилен агрегат копеланд, работещ с хладилен
агент R 404 А, с вместимост 2,3 кг., обслужваща хладилна камера за съхранение
на топено сирене;
- хладилна инсталация 05-08 с хладилен агрегат данфос, работещ с хладилен
агент R 404 А, с вместимост 2,5 кг., обслужваща хладилна камера за съхранение
на масло;
- хладилна инсталация 06-08 с хладилен агрегат копеланд, работещ с хладилен
агент R 404 А, с вместимост 2,3 кг., обслужваща хладилна камера за съхранение
на извара;
- водоохлаждаща инсталация 07-08, с 2 компресора работещи с хладилен агент R
404 А, с вместимост 24 кг., произвеждаща ледена вода за охлаждане на мляко и
сметана.
Инсталациите са в експлоатация от 2008 г., притежават досиета с отразени в тях
проверки за течове, съгласно чл. 30 от Наредбата, извършени от ЕТ „Фрио – Христо Делчев“
гр. Сливен. Проверката не констатира несъответствия с изискванията на Наредбата.
Съхранение на опасни химични вещества и смеси:
Проверката се извършва във връзка с прилагане на изискванията на Регламент 648/2004.
В своята дейност дружеството използва професионален препарат за почистване и дезинфекция
„Пенгар“ на кисела и алкална основа, който се влага веднага в централна измиваща система. В
сух проветрив склад към момента на проверката се съхранява азотна киселина – в оригинални
опаковки. В момента на проверката не са представени информационни листи за безопасност,
поради отсъствие на титуляра, отговарящ за съхранението на химикалите.
-

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство :
За констатираните несъответствиия са дадени 2 предписания: да се представят в
РИОСВ Стара Загора копия на платени документи за извършени плащания на лицензионни
възнаграждения към „Екоколект“ АД за периода 01.01.2013 г.-31.03.2014 г., както и да се
представят информационни листи за безопасност на влаганите в производството химикали.

