
Д О К Л А Д  
 

за извършена проверка в обект „Предприятие за млекопреработка” 
 на „Обединена Млечна Компания”  АД, гр. Пловдив 

 
На 28.05.2010 г., на основание Заповед РД-87/18.05.2010 г. на Директора на РИОСВ-

Пловдив, е извършена проверка в обект - „Предприятие за млекопреработка” на „Обединена 
Млечна Компания АД, гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 3. Проверката е комплексна и се извършва 
във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на РИОСВ-
Пловдив за 2010 г.”. 

 
1. Цел на проверката: 

 
Основната цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на обекта за  спазване 

на изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда, както и 
изпълнение на условията в разрешително за дейности с отпадъци. 

 
  2. Проверени инсталации и дейности: 

 
- котелна централа; 
- пречиствателна станция за отпадъчни води; 
- площадки за съхранение на генерираните от дейността в обекта отпадъци; 
- химични вещества, използвани в производството – видове и съхранение. 

 
   3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
 3.1.По компонент „въздух” – организиран източник на емисии на вредни вещества в 

атмосферата се явява изпускащото устройство към котелна инсталация. В котелна централа има 
инсталирани два котела, като приоритетно се използва единия, а другия е резервна мощност. 
Общата инсталирана  мощност е 6,5 MW. От страна на дружеството на 21.03.2008 г е проведен 
собствен мониторинг на отпадъчни газове, формирани и изпускани в атмосферата вследствие 
работата на котел ПКМ4. Измерванията са извършени при спазване изискванията на Наредба 
№6/99 г. Резултатите са представени пред РИОСВ-Пловдив в нужния формат. Не са 
констатирани несъответствия с НДЕ.  

При проверката на 28.05.2010 г. се констатира, че за период по-голям от две 
последователни календарни години не са провеждани собствени измервания на вредностите, 
изпускани в атмосферата от неподвижния източник в обекта. 

За използваните в обекта хладилни инсталации се водят технически досиета. Проверката 
на техническото състояние на съоръженията се извършва от „Техноексперт” ЕООД, гр. 
Пловдив. През 2010 г. е въведена в експлоатация нова хладилна инсталация с охлаждащ агент 
амоняк.  
             

3.2. По компонент „отпадъчни  води” – на площадката е изградена разделна 
канализация за производствени и битови отпадъчни води. Производствените отпадъчни води 
след преминаване през пречиствателно съоръжение се заустват в градската канализационна 
мрежа към ПСОВ-Пловдив. Пречиствателното съоръжение включва – решетки, 
пясъкозадържатели и мазниноуловители. В момента на проверката съоръжението работи. 
Представени са протоколи от  изпитване на отпадъчни води, преди включване в канализацията. 
Изпитванията са проведени от акредитирана лаборатория, като измерените показатели 
отговарят на нормите за градска канализация. 

 
3.3.Фактор „отпадъци” - в изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците дружеството притежава Разрешително за дейности с отпадъци № 09-ДО-573-



00/06.07.2007 г. Поставените условия в разрешителното се спазват. Всички отпадъци се събират 
на определените и обозначени за целта площадки. Води се отчетност съгласно изискванията на 
Наредба №9/2004 г., чрез водене на регистри за вида и количеството на формираните отпадъци, 
както и представяне пред РИОСВ-Пловдив на отчетни карти. Представени са договори за 
предаване на формираните на площадката отпадъци на фирми за последващо оползотворяване 
и/или обезвреждане. 

 
3.4.Фактор ”опасни химични вещества и управление на риска” – Използваните в 

производството химични вещества – натриева основа, антифриз, водороден пероксид, амоняк и 
азотна киселина се съхраняват в съответствие с условията поставени в информационните листи 
за безопасност (ИЛБ). Съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и препарати (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г.) при проверката са  представени 
информационни листи за безопасност /ИЛБ/ на всички използвани химични вещества.  
Операторът се явява „потребител по веригата на производство и употреба на химичните 
вещества”. 

 
4.  Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници. 
 

Дадени са следните предписания: 
 Да се представи пред РИОСВ-Пловдив копие от договор с „В и К” ЕООД, сключен 

съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г. за условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните мрежи на населените 
места.(ДВ бр. 98/2000 г.) 

 Да се представят пред РИОСВ-Пловдив резултати от проведени собствени 
периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата от неподвижния 
източник в обекта, с доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/99 г. за реда и начина за 
измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/99 г). 

Срокът за изпълнение на двете предписания е  28.06.2010 г. Отогорен за изпълнение на 
дадените предписания е изп. директор на „ОМК” АД. 

 
5. Съответствие, последващ контрол 

 
При проверката  се констатира не спазване на периода, през който следва да се 

извършват собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата от 
неподвижни източници. Други  несъответствия с нормативната база по компонентите и фактори 
на околната среда, предмет на проверката, не са констатирани.  

При неизпълнение на дадените предписания, следващата проверка в обекта ще бъде през 
м. август на 2010 год., като ще се извърши от експерта по компонент въздух, участвал в 
комплексната проверка на 28.05.2010 г. 
 

 
01.06.2010 г. 
Гр. Пловдив 


