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Ми н и с т е р с т в о  на околната  среда и водите

Регионалнаинспекция по околната среда и водите - Бургас
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Директор на РИОСВ- Бургас

Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-107/16.09.2021 г. на Директора на РИОСВ - Бургас, във 
връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията 
през 2021 год. на 17.09.2021 год. е извършена комплексна проверка на обект: „Тохун” ООД, 
гр. Поморие -  предприятие за производство и бутилиране на вина.

Проверени компоненти и фактори:
атмосферен въздух; 
шум;

- отпадъци;
- опасни химични вещества.

Цел на проверката:
Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни актове.

2. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 
подзаконовите нормативни актове.

3. Изпълнение изискванията на Закона за шума и подзаконовите нормативни актове.
4. Изпълнение изискванията на Закон за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове.

Проверени са следните инсталации и участъци:
Хладилни инсталации;
Места за предварително съхраняване на отпадъци, генерирани от производствената 
дейност на дружеството;
Място за съхранение на калиев метабисулфит, склад за съхранение на почистващи 
препарати.
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гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs@unacs.bg 
www.riosvbs.com
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Констатации от проверката:
Дружеството е с едносменен, петдневен режим на работа. Дейността му е 

производство и бутилиране на вина. В момента на проверката предприятието е в гроздоберна 
кампания. Избата е с капацитет на производство 500 т. преработка на грозде, но работи е до 
10 % от производителността си.

Извършен е оглед на хладилни инсталации, място за съхранение на калиев 
метабисулфит, склад за съхранение на почистващи препарати и места за предварително 
съхраняване на отпадъци, генерирани от производствената дейност на дружеството.

Атмосферен въздух

При производствения процес за охлаждане на резервоарите за ферментация и 
съхранение се използват 2 бр. водоохлаждащи агрегати KREYER, заредени с 
флуорсъдържащ парников газ (ФПГ) R 410А в количества 19,3 kg (40,298 t С02 eq) и 19,5 kg 
(40,716 t C02 eq). При необходимост от допълнително охлаждане се използва мобилен 
водоохлаждащ агрегат, зареден с ФПГ R 410А в количество 6,5 kg (11,5311 С02 eq).

Винарската изба се намира на 7,2 м. под земята. За охлаждане на винарската изба се 
използват 6 броя климатични системи, заредени с ФПГ R 410А в количества над 5 t С02 eq.

За водоохлаждащите агрегати и климатичните системи се представят досиета на 
системите, изготвени в съответствие с Приложение №3 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 
г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, 
извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както 
и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове 
(Наредба №1) с отразени проверки за наличие на течове, съгласно изискванията на чл.4, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове.

Проверките са извършени от лице, притежаващо валиден сертификат за 
правоспособност за работа с ФПГ, издаден от ББКМ, работещо към „ЗОИ-клима“ ЕООД.

Извършен е оглед на агрегатите и климатичните системи. Не се констатират следи от 
течове. Етикетирането отговаря на изискванията на. Регламент 2015/2068 от 17.11.2015 г. за 
установяване на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи 
парникови газове.

Дружеството е подало в РИОСВ -  Бургас отчет по Приложение №9 към чл.35, ал.1 от 
Наредба №1, като оператор на оборудване, съдържащо ФПГ.

Опасни химични вещества

Статутът на дружеството съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаване на химикали -  REACH е 
потребител по веригата на доставки. В дейността си дружеството използва калиев 
метабисулфит за сулфитиране на мъст и вино, почистващи препарати за почистване и 
дезинфекция на линиите за приемане на гроздето и почистване на помещенията и съдовете. 
Химичните вещества се закупуват от фирми в България и са с произход Европейски съюз.

При проверката се представят информационни листи за безопасност за използваните 
химични вещества и смеси, които отговарят на изискванията на Приложение II към 
Регламент (ЕО) 1907/2006- REACH. Съхранението е в оригинални опаковки на фирмите 
производители, в минимални количества. Почистващите препарати и калиевият 
метабисулфит се съхраняват в отделни помещения без връзка с канализацията, върху 
дървени палети и в оригинални опаковки на производителя, в минимални количества. За 
почистващите препарати се представя и валидно разрешение за пускане на пазара на биоцид, 
издадено от Министерство на здравеопазването.



Отпадъци

Дружеството извършва дейност по предварително съхраняване на образуваните от 
производствената дейност отпадъци. Местата за предварително съхраняване на отпадъци са 
обозначени с табелки с код и наименование на отпадъка.

От производствената дейност на дружеството се образуват следните видове отпадъци с 
кодове, които са класифицирани с работни листи и за тях се води отчетност, както следва:

отпадък с код 02 07 04 - джибри и чепки /материали, негодни за консумация или 
преработване - джибри/ се събират и предварително съхраняват на открита площадка, след 
което се влагат в собствени лозя за наторяване с цел подобряване почвената структура. От 
началото на годината до момента на проверката не е генериран отпадък с този код.;

отпадък с код 15 01 01 /отпадъци от хартия и картон/ се съхранява в закрито 
помещение и се предава на „Евро Импекс Бургас“ ЕООД въз основа на договор сключен на
07.05.2021 г. През 2021 г. до момента на проверката са образувани и предадени 0.15 т.; 

отпадък с код 15 01 02 /пластмасови опаковки/ - се съхранява в закрито
помещение и се предава, съгласно сключен договор на „Евро Импекс Бургас“ ЕООД от
07.05.2021 г. От началото на годината до момента на проверката са генерирани и предадени 
0.03 т.;

отпадък с код 15 01 07 /стъклени опаковки/ се съхранява в закрито помещение и 
се предава на „Евро Импекс Бургас“ ЕООД от 20.12.2019 год. През 2020 г. до момента на 
проверката са образувани и предадени 7.58 т.;

отпадък с код 15 01 10* /опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества -  от началото на годината до момента на проверката са 
генерирани 0.02 т., предадени на „Скалар еко“ ООД. Представя се сключен договор от
04.01.2021 год.

отпадък с код 15 02 03 -  филтруващи материали -  от началото на годината до 
момента на проверката не са генерирани отпадъци с този код.

„Тохун“ ООД се явява лице, което пуска на пазара опакована стока и като такова 
изпълнява задълженията си чрез участие в колективна система, представлявана от 
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - „Булекопак” АД. За количествата 
пуснати на пазара опаковки по видове опаковачен материал, към организацията се изпращат 
месечни справки -декларации и съответните лицензионни възнаграждения. Представя се 
удостоверение № 2154 от 08.12.2017 год. по договор за членство с валидност до 31.12.2022 
год.

При предаването на отпадъците се издават идентификационни документи, фактури, 
кантарни бележки! и приемно-предавателни протоколи.

Води се редовна отчетност. Отчетната книга е заверена при проверката. Представени са 
в ИАОС - София в регламентирания срок по Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри, годишните отчети по отпадъците за 2020 год. -  вх. № 206 от 08.01.2021 
год. Представя се копие от годишните отчети за 2020 год.

Отчетността на генерираните отпадъци се води и в НИСО от началото на 2021 год.

Ш ум

Производството на вино се извършва в масивна сграда, на 7,2 м. под земята. Външни 
източници на шум се явяват 2 бр. водоохлаждащи агрегати.

Най-близките къщи на вилно селище „Виктория хил“ отстоят от границите на обекта на 
около 500 м. разстояние по права линия.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:
По време на проверката на обекта не са направени предписания.



Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство и последващ контрол:
По време на проверката на обекта не се констатираха несъответствия с нормативната база по 
компоненти и фактори на околната среда, които са предмет на проверката.


