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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪР

ПАВЕЛ 
Директор на . ч Бургас

U  11. 2021
Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-146 от 28.10.2021 г. на Директора на РИОСВ - Бургас, във връзка е 
изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2021 год. 
На 29.10.2021 год. е извършена комплексна проверка на обект: „Пролет 06” ООД, гр. Бургас -  
месопреработвателно предприятие с транжорна.

Проверени компоненти и фактори:
- атмосферен въздух; 

шум;
- отпадъци.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:
1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

подзаконовите нормативни актове.
2. Изпълнение изискванията на Закона за шума и подзаконовите нормативни актове.
3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове.

Проверени са следните инсталации и участъци:
хладилни инсталации;

- места за предварително съхраняване на отпадъци, генерирани от производствената 
дейност на дружеството;

- основна площадка.

Констатации от проверката:
Дейността на дружеството е месопреработка и приготвяне на кулинарни продукти. 

Дружеството работи на едносменен, петдневен режим на работа. Извършен е оглед на хладилно 
оборудване, външи тела на хладилните инсталации, места за предварително съхраняване на 
отпадъци, генерирани от производствената дейност на дружеството.
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Атмосферен въздух
За охлаждане на суровината и готовата продукция се използват 13 броя хладилни камери 

и една камера за шоково замръзяване.
За работа на 11 броя камери и климатизацията в работните помещения се използва 

хладилна централа от четири броя компресори, заредени с флуорсъдържащ парников газ (ФПГ) 
R 404А в количество общо 58 кг, 227,48 t СОг eq.

Останалите хладилни камери работят е оборудване заредено с ФПГ R 404А в количество 
2,4 kg (9,41 t СО2 eq) и 2,8 kg (10,98 t CO2 eq); ФПГ R 449A в количество 3 kg (3,85 t CO2 eq). 
Камерата за шоково замръзяване използва хладилно оборудване, заредено с ФПГ R 507С в 
количество 9 kg (35,87 t СО2 eq).

В момента на проверката не се представят досиета на системите, изготвени във формат, 
съгласно изискванията на 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).

Дейностите по проверка и сервизно обслужване на хладилното оборудване се извършва 
от лице, притежаващо валиден сертификат за правоспособност №2262/26.01.2018 г., издаден от 
ББКМ.

Извършен е оглед на външните тела на хладилните инсталации, при което се констатира, 
че същите са етикетирани съгласно изискванията на чл. 40 от Наредба № 1. Няма следи от 
течове.

Като оператор на оборудване съдържащо ФПГ, дружеството е представило в РИОСВ- 
Бургас е писмо вх. № АВ-121/03.02.2021 г. отчет по Приложение 9 към чл. 35 от Наредба № 1.

Шум
Дейността на предприятието се осъществява в масивна сграда. Хладилната централа ( 4 

бр. компресори) се намира в отделно помещение вътре сградата.
Външни източници на шум (4 бр. агрегата) са разположени на южната страна на сградата 

Най-близко разположените жилищни сгради са на около 200 м. от северната граница на обекта. 
От изток, запад и юг обекта граничи е необработваеми площи

Отпадъци
От производствената дейност на дружеството се образуват следните видове отпадъци е 

кодове:
02 02 03 -  материали, негодни за консумация или преработване -  съхраняват се в 

хладилна камера и се предават на „Екарисаж - Варна“ ЕООД съгласно сключен договор от 
14.01.2021 год. със срок до 31.12.2021 год. Отчетността за 2020 год. е водена в отчетна книга по 
приложение № 1 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри. От началото на 2021 год. до момента на проверката са генерирани и предадени 1,431 
т. на „Екарисаж - Варна“ ЕООД;

02 03 03 -  отпадъци от екстракция с разтворители -  не са извършвани дейности е 
отпадъци е този код;

02 03 04 -  материали, негодни за консумация или преработване от растителен 
произход -от началото на 2021 год. до момента на проверката не са генерирани отпадъци е този 
код. Направена е техническа грешка при въвеждането в системата НИСО, поради което там се 
отчитат 0,53 т.;

15 01 01 -  хартиени и картонени опаковки - съхраняват се в закрит склад на 
основната площадка и се предават на „Евро Импекс Бургас“ ЕООД съгласно сключен договор 
от 14.07.2020 год. и Анекс № 1 от 14.07.2021 год. към него със срок една година. Отчетността за



2020 год. е водена в отчетна книга по приложение № 1 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за 
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както 
и реда за водене на публични регистри. От началото на 2021 год. до момента на проверката са 
генерирани и предадени 1,37 т. на „Евро Импекс Бургас“ ЕООД;

15 01 02 -  пластмасови опаковки - съхраняват се в закрит склад на основната 
площадка и се предават на „Евро Импекс Бургас“ ЕООД съгласно сключен договор от 
14.07.2020 год. и Анекс № 1 от 14.07.2021 год. към него със срок една година. Отчетността за 
2020 год. е водена в отчетна книга по приложение № 1 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за 
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както 
и реда за водене на публични регистри. От началото на 2021 год. до момента на проверката са 
генерирани и предадени 0,406 т. на „Евро Импекс Бургас“ ЕООД;

20 01 25 -  отработено олио -  съхранява се на основната площадка, в бидони, 
поставени върху бетонирана повърхност. Предава се на „Уко България“ ЕООД съгласно 
сключен договор от 25.02.2021 год. Отчетността за 2020 год. е водена в отчетна книга по
приложение № 1 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри. Генерираните и предадени количества отпадък с този код от началото на годината до 
момента са 4,490т.

За 2021 год. отчетността се води в НИСО. Представят се годищни отчети за 2020 год. по
приложение № 9 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри с обратна разписка от 10.02.2021 год. Представят се фактури, кангарни бележки, 
екарисажни бележки, приемо-предавателни протоколи, получени при предаването на 
отпадъците на съответните фирми.

„Пролет 06“ 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 - „Екобулпак България” АД.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:
1. Да се представят в РИОСВ -  Бургас копия на досиета на системите, съдържащи ФПГ над 5 t 

СО2 eq, с отразени проверки за наличие на течове с периодичност, съгласно изискванията на 
чл. 4, ал. 3, букви а и б от Регламент 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове.

Срок: 05.11.2021 г.
Отговорник: Управител

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на оператора е направено предписание с посочен срок за 
изпълнение и отговорник, което е изпълнено в определения срок.


