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: ”Пиги-2001” ООД, гр. Сливен, производствена база гр. Сливен
На 17.07.2014 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха съвместна проверка на обект
за производство на мляно месо, полуфабрикати от мляно месо, месни заготовки, печени кюфтета и
кебапчета, собственост на „Пиги-2001“ООД гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух,опасни химични
вещества и отпадъци.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по счетоводни документи относно
изпълнение на задълженията на дружеството по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и във връзка Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки (НООО); проверка
по Наредби за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 842/ / 2006 г. относно ФПГ
(флуорирани парникови газове), и Регламент № 1005/ 2009 г. относно ВНОС (вещества, нарушаващи
озоновия слой) и по условията на съхранение на опасни химични вещества и смеси в дружеството.
Направени констатации:
Управление на отпадъците:
От извършената проверка на дружеството относно изпълнение на задълженията по НООО и
ЗУО, се установи следното: Дружеството е лице по смисъла чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗУО. Използваният
опаковъчен материал е полиетилен с ниска плътност (вакуум пликове),полистирол (PS-тарелки)
хартия и картон; подложки-полипропилен, стреч-фолио-поливинилхлорид (PVC).
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 "Екобулпак" АД - организация по оползотворяване (ООп) на отпадъци от опаковки - договор № D25550-K-01/ 01.01.2006 г.
В момента на проверката са представени следните документи: сключен договор с ООп,
анекси към него за 2013 и 2014 г.; удостоверения, издадени от ООп за 2013 2014 г.; отчети за
пуснати на пазара количества опаковки , подавани към „Екобулпак“АД за периода 01.01.2013 –
30.06.2014 г.; фактури към тях; извлечения на плащания на лицензионни възнаграждения към ООП за
същия период; декларации за съответствие на опаковките с изискванията на чл.4, ал.1 от НООО.
Не се водят в дружеството 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 за периода 01.01.2013 г. 31.12.2013 г. И 01.01.2014- 30.06.2014 г.
Върху опаковките на готовата продукция се поставя ясна и четлива маркировка за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от НООО.
Опазване чистота на въздуха:
Проверката констатира, че съхранението на суровините и готовия продукт се осъществява в
следните хладилни инсталации:
1.Хладилна среднотемпературна инсталация, осигуряваща температури до 20 °C , камера № 1,
заредена с R 22 с вместимост на системата 4 кг.;
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg

2.Хладилна инсталация, обслужваща технологична камера № 2, заредена с R 404 А, с
вместимост на системата 4 кг.;
3.Хладилна инсталация, обслужваща хладилна камера № 3 за съхранение на готова
продукция, заредена с R 404 А, с вместимост на системата 4 кг.;
4.Хладилна инсталация, обслужваща хладилна камера № 4 за съхранение на входяща
суровина, заредена с R 404 А, с вместимост на системата 3,5 кг.;
5.Хладилна инсталация, обслужваща хладилна камера № 5 за съхранение на входяща
суровина, заредена с R 404 А, с вместимост на системата 3,5 кг.;
6.Хладилна инсталация, обслужваща хладилна камера № 6 за съхранение на входяща
суровина, заредена с R 404 А, с вместимост на системата 3,5 кг.;
7.Хладилна инсталация, обслужваща хладилна камера № 7 за съхранение на готова
продукция, заредена с R 404 А, с вместимост на системата 4 кг.;
Проверката установи наличието на актуални дневници на хладилните инсталации, с
документирани всички дейности, които се извършват по ремонти и обслужване от „Андонов-55“
ООД гр.Сливен.
Опасни химични вещества и смеси:
В своята дейност дружеството използва за почистване и дезинфекция: Скрубал НМ I- за
почистване на плотове. За дезинфекция на ръце и повърхности се използва Скрубал НМ-Д, а за
почистване на канализация и земя се използва Клодан Д . При проверката на склада се констатираха
минимални количества от изброените препарати. Същите са в оригинални опаковки.Складът е без
връзка с канализацията. При проверката бяха предоставени информационни листи за безопастност на
използваните химикали.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
Не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство – ЗУО,
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, 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 установяване на мерки за прилагане на Регламент 842/ 2006
г., 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.
До управителя на дружеството са дадени две предписания: да се представи в РИОСВ
допълнителна информация и документи(копия) на коректно заведени в дружеството приложения 12
13 от Наредбата за периодите от 01.01.- 31.12.2013 г. и 01.01.-30.06.2014 г., и копия от нови досиета
на хладилните инсталации.

