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Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД -  118/ 07.10.2021 г. на Директора на РИОСВ -  Бургас във 
връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията 
през 2021г., на 1)8.10.2021г. е извършена проверка на обект : „КРИСТОФ БС“ ЕООД -  
площадка: гр. Бургас, кв. Банево, ул. „Иглика“ №8 за съответствие на работата на 
дружеството с изискванията на екологичното законодателство.

Проверени компоненти и фактори:
> отпадъци
> атмосферен въздух
> химични вещества и смеси

Цел на проверката:
Планов текущ контрол на :

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

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

3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси, прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и 
Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
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Констатации от проверката:
Основната дейност на дружеството е месопреработка. В цеха са обособени следните 

отделения: приемно, транжорна, мелачно, пакетажно, експедиция. Към момента на 
проверката работят всички отделения.

Проверени инсталации и дейности:
> площадка за предварително съхранение на отпадъци, генерирани от производствената 

дейност на дружеството;
> хладилни инсталации заредени с ФПГ;
> склад за почистващи препарати и дезинфектанти .

ОТПАДЪЦИ:
Дружеството се явява генератор на отпадъци и като такова извършва дейност по 

временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуването им. Генерират се отпадъци с 
код:

• 020202 /отпадъци от животински тъкани/ - отпадъците се съхраняват в хладилни 
камери -  2бр., едната се намира вътре в цеха, а другата е в двора. Представен е 
договор с „Екарисаж Варна“ ЕООД от 14.01.2021г. През 2020г., от представените 
копия на годишните отчети, изпратени в ИАОС с обратна разписка от15.03.2021г. е 
видно, че образувания отпадък е в количество 1,869т, като на „Екарисаж Варна“ са 
предадени 1,874, заедно с остатък от 2019г. Към 31.12.2020г. има остатък 0,145т.

• 150101 /хартиени и картонени опаковки/ - отпадъкът се съхранява в специален 
контейнер, на обособена за събиране на отпадъци площадка. За 2020г. е образуван 
0,526т.

• 150102 /пластмасови опаковки/- за отпадъка е отделен специален контейнер на 
обособената площадка за събиране на отпадъци. Събраното количество за 2020г. е 
0,117т.

• На обособена площадка се намира и контейнера за отпадък 200121* /луминесцентни 
тръби и други отпадъци, съдържащи живак /- до момента няма генериран такъв.

Дружество води отчетност на хартиен носител, не е регистрирано в Националната 
информационна система за отпадъци /НИСО/. Работните листи за класификация на 
отпадъците, по Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, заверени от 
Директора на РИОСВ-Бургас са на фирма ЕТ „Кристоф-Христо Иванов“.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ:

За съхранение на суровините и готовата продукция се използват 15 хладилни камери 
(10 плюсови и 5 минусови). Хладилното оборудване на 5 бр. от камерите е заредено с 
флуорсъдържащ парников газ (ФПГ) R 404А, останалото оборудване е заредено с ФПГ 
R 407С. Количеството на ФПГ във всяко едно оборудване е под 50 t С02 eq.

В момента на проверката се представят досиета на системите, изготвени във формат 
съгласно изискванията на приложение № 3 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и
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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 е периодичност, съгласно 
изискванията на чл. 4, ал. 3, букви а и б от Регламент (ЕС) № 517/2014 от 16 април 2014 
година за флуорсъдържащите парникови газове.

Дейностите по поддръжка и сервизно обслужване на хладилното оборудване се 
извършват от ,,Макро клима“ ЕООД гр. Пазарджик. Лицето извършило проверките 
притежава валиден сертификат за правоспособност, издаден от ББКМ.

Извършен е оглед на външните тела на хладилните инсталации, при което не са 
установени следи от течове. Същите са етикетирани съгласно изискванията на чл. 40 от 
Наредба № 1.

Като оператор на оборудване, съдържащо ФПГ, дружеството е представило в РИОСВ- 
Бургас с писмо вх. № АВ-258/12.02.2021 г. отчет във формат по Приложение 9 към чл. 35 от 
Наредба № 1.

За климатизация на работните помещения се използват климатици от битов тип.
На обекта няма организирани източници на емисии. В производствения процес се 

използва единствено електрическа енергия.

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА:

Дружеството е със статут на потребител по веригата на доставки по Регламент (ЕО) 
№1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
-  REACH.

Използваните почистващи препарати и дезинфектанти се съхраняват в специално 
помещение, където се приготвят съответните разтвори, в оригинални опаковки (две туби). 
По време на проверката са представени информационни листи от български доставчици, 
отговарящи на Приложение II от Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали -  REACH. Представени са 
инструкции за работа с дезинфекционни препарати и отговорни лица за изготвяне на 
препаратите за дезинфекция.

Складът за съхранението отговаря на изискванията на чл.6 от Наредба за реда и 
начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Направени предписания, срокове за изпълнения, отговорници :

1. Да се извърши прекратяване на класификацията на отпадъците, които се водят на ЕТ 
„Кристоф-Христо Иванов“ и да се направи класификация на генерираните отпадъци 
от „Кристоф БС“ ЕООД, съгласно изискванията на Наредба №2/23.07.2014г. за 
класификация на отпадъците.

2.

Срок: 08.11.2021г.
Отг. Управител

Да се представят копия от договори за предаване на отпадък с код 150101/ хартиени и 
картонени опаковки/ и 150102/ пластмасови опаковки/.
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З.Да се направи регистрация в НИСО и да се води отчетност в нея. РИОСВ-Бургас да се 
уведоми писмено за извършеното.

Срок: 08.11.2021г. 
Отг.Управител

Заключения за съответствието на обекта е изискванията на екологичното 
законодателство:

По време на проверката на оператора са направени предписания с посочен срок за 
изпълнение и отговорник. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща 
проверка при необходимост на място и/или по документи.
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