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Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД РД-81/02.08.2021 год. на и.д. Директора на РИОСВ гр. Бургас, във 
връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията 
през 2021 год. на 03.08.2021 год. е извършена комплексна проверка на обект: ЕТ „ТИТ -  
ТЕНЬО ТЕНЕВ“, гр. Камено, предприятие за производство и пакетиране на брашна, 
пекарна за изпичане на ядки и цех за производство на олио с местонахождение: гр. Камено. 
Проверени компоненти и фактори: 

отпадъци;
- атмосферен въздух; 

шум.

Цел на проверката:
Планов текущ контрол на:

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

2. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, 
подзаконовите нормативни актове.
3. Изпълнение изискванията на Закона за защита на шума в околната среда и 

подзаконовите нормативни актове.

Проверени са следните следните инсталации и участъци:
Мелница за брашно и фураж;
Цех за петкус;
Цех за пакетиране.
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Констатации от проверката:

Основната дейност на обекта е производство и пакетиране на брашна от пшеница, ръж, 
нахут, царевица, ечемик и лен, цех за изпичане на ядки и цех за производство на олио от 
слънчоглед и лен.

В момента на проверката в обекта работят:
цех за пакетиране - пакетира се кафяв ориз и се подготвя пакетиране на просо;

- мелница - преработва се брашно от трици;
- цех за петкус -  почистват се зърна от просо.
Цехът за студено пресоване на олио не работи.

Отпадъци

Дружеството се явява лице, което пуска на пазара опаковани стоки, след употребата 
на които се образуват масово разпространени отпадъци и като такова изпълнява 
задълженията си чрез участие в колективна система, представлявана от организация по 
оплзотворяване на отпадъци от опаковки -  „Еко Булпак“ АД. Представя се договор № 2197- 
К/01.01.2020 г. за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки с 
организацията, Анекс към Договора № 2197-К/01.01.2021г. и Удостоверение № 2197 от 
01.01.2020г. Настоящото удостоверение важи до 31.12.2024 г. издадено на ЕТ „ТИТ - ТЕНЬО 
ТЕНЕВ“ за членство в колективна система.

От дейността дружеството се генерират отпадъци с кодове:
15 01 01 -  хартиени и картонени опаковки;
15 01 02 -  пластмасови опаковки;
02 03 01 - утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне; 
02 03 04- материали, негодни за консумация или преработване;
15 01 03 - опаковки от дървесни материали;
16 06 01* - оловни акумулаторни батерии.

За изброените отпадъци е извършена класификация по реда на Наредба № 2 от 
23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. За предварително съхраняване на отпадъците 
са обособени и обозначени места.

По данни от системата НИСО през 2021 г. до момента на проверката на площадката 
не са формирани отпадъци с код 15 01 02, 02 03 01, 02 03 04, 16 06 01* и 15 02 03. През 
проверявания период единствено отпадък с код 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки в 
количество 0,14 т. е образуван и предаден на „Евро Инпекс Бургас“ ЕООД на база договор 
сключен на 10.06.2021 г. и Анекс към него. Представен е приемо предавателен протокол за 
предаване на отпадъците на „Евро Инпекс Бургас“ ЕООД от 15.06.2021 г.

Представено е уведомително писмо за Годишния отчет за 2020 г. до ИАОС- София с 
обратна разписка от 16.03.2021 г., с който агенцията е уведомена, че отпадъци с кодове 20 01 
21*, 02 03 04 и 15 01 02 не се образуват.

Дружеството води отчетността в системата НИСО.

Атмосферен въздух
Източници на емисии на прах се явяват:

3 броя аспирации към мелниците за производство на брашна и фуражи с 
пречиствателни съоръжения -  циклони;

1 бр. аспирация към вибро сито за почистване на зърното.
Изпускащите устройства към четирите аспирации са изведени над покрива на сградата.



Във фуражния цех отделеният от работата на мелницата прах преминава през два броя 
циклони, разположени един след друг с цел по-добро улавяне на праха. Няма изход към 
атмосферата. Към машината за белене на лимец, машината за белене на просо и машина - 
Петкус също има монтирани пречиствателни съоръжени циклони, които нямат връзка с 
атмосферата. Отделеният прах от всички циклони се събира в биг бегове.

Изпичането на ядки и зърно се осъществява в две електрически печки. Съхранението 
на просо, слънчоглед, ръж, просо е в три броя силози.

По данни на присъстващия на проверката управител към изпускащите устройства на 
3 броя циклони към мелниците има монтирани щуцери за извършване на собствени 
контролни измервания на емисиите на прах. Към изпускащото устройство към аспирацията 
на вибро ситото няма монтиран щуцер за извършване на измервания. Няма утвърдени схеми 
на разположението на пробоотборни точки към четирите броя циклони.

Шум

Външни източници на шум се явяват : 
машина за почистване на зърно; 
машини за белене на лимец и просо; 
вибросито за почистване на зърно;
съоръженията към производството на сурово пресовано олио от слънчоглед и лен; 
транспортни средства.

Най-близката жилищна сграда в с. Свобода отстои на приблизително 15 м от границите 
на обекта.

До настоящя момент не са извършвани собствени периодични измервания на нивата 
шум, съгласно изискванията на чл.27 от Наредба №54 от 13 декември 2010 г. за 
дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за 
изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от 
промишлените източници на шум в околната среда.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1. Да се представи в РИОСВ -  Бургас копие от годишния отчет за отпадъците за 2020 г., 
изготвен по Наредба №1, съгласно чл. 119, ал. 6 от ЗУО.

срок: 10.08.2021 г.
отговорник: управител на ЕТ „ТИТ - ТЕНЬО ТЕНЕВ“

2. По реда на чл. 11, чл. 12 ал. 1, ал. 2 т. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за 
измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници (Наредба № 6) да се представят в РИОСВ -  Бургас за съгласуване 
схеми на разположението на точки за вземане на проби към изпускащите устройства -  4 броя 
циклони

срок: 10.08.2021 г.
отговорник: управител на ЕТ „ТИТ - ТЕНЬО ТЕНЕВ“

3. В срок до 31.12.2021 г. да се извършат собствени периодични измервания на нивата на 
шум. До един месец след извършването им да се представи в РИОСВ -  Бургас доклад на 
хартиен и ел. носител.

срок: 31.12.2021 г.
отговорник: управител на ЕТ „ТИТ - ТЕНЬО ТЕНЕВ“



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

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок за 
изпълнение и отговорник. С писмо вх. № УО-1040/10.08.2021 г. операторът е представил в 
РИОСВ -  Бургас документи за изпълнение на предписания № 1 и № 2. За предписание № 3 
срокът за изпълнение е до 31.12.2021 г.


