
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„Ем Джей Дериз” ЕООД-гр.София 

 
         На основание заповед №РД-90/27.05.2010 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, 
на 18.06.2010 г. беше извършена проверка на предприятие зая изкупуване, 
преработка и търговия на мляко и млечни продукти, собственост на „Ем Джей Дериз” 
ЕООД - гр.София. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по 
компонент въздух, води и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на околната 
среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2010 г.” 
 
I. Цел на проверката: 
       Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие 
на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и 
подзаконовите нормативни актове. 
 
II. Проверени инсталации и дейности: 

1. Котелни централи ; 
2. Техническа работилница; 
3. Места за събиране на отпадъците 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1. Компонент “ Въздух”- 
     На територията на предприятието, за производствени нужди се експлоатира 
котелна централа с 1бр. котел тип ПКМ 16, работещ на гориво – метан. 
Експлоатационния режим на съоръжението към момента на проверката е около 11 
часа на ден. 

1.1 В РИОСВ – Пловдив с вх.№1085 от 27.04.2009г. е представен доклад 
от проведени собствени периодични измервания на вредностите ПО 
ЧЛ. 39 ОТ Наредба №6. Не е констатирано превишение на НДЕ на 
вредни вещества в атмосферния въздух. 

1.2 На 15.06 2010г са проведени други измервания, резултатите на 
които са оформени в протокол №100 от 16.06.2010г. на РЛ – 
Пловдив. Предстои докладване на резултатите от проведените 
измервания съгласно чл.39 от Наредба №6.  

1.3 По данни на присъстващия на проверката представител на обекта 
предстои извършване на преустроиство на съществуващата котелна 
централа, свързано с увеличаване на използваните мощности. 
Плануваната реконструкция е за края на 2010г. 

1.4 Дружеството притежава сертификат ISO 22 000:2005 с 
№28211/А/0001/ИК/ЕN от 11.03.2008г. 

 
2. Компонент  „Води”- 

 В предприятието се преработват средно 55 тона мляко. Дружеството има 
сключен договор с „ВиК” ЕООД, съгласно наредба №7 oт 2000г. за включване на 
канализацията на града, след пречистването им в мазниноуловител. Представени са 
договори за предаване на цвика за храна на животни. 
 

3. Фактор „Отпадъци” 
При направеният обход на обекта се констатира, че на територията му на 3 точки 

са разположени съдове за разделно събиране на отпадъците, формирани от дейността 
на дружеството. Съдовете за разделно събиране на отпадъците са на фирма „Репак” 
АД, с която дружеството има сключен договор с №1541 от 2008г. 

Представени са договори за предаването на формираните от дейността 
производствени и опасни отпадъци, а именно: 

- За формиралите се като отпадък луминисцентни лампи – договор с фирма 
„Балбок инжинеринг” АД 

- За формиралите се като отпадък производствени неопасни отпадъци, 
метални и пластмасови опаковаки – договор с фирма „Белезирев” ЕООД 



- За формираните като неопасен отпадък производствени неопасни 
отпадъци от странични животински продукти /СЖП/ - „Екарисаж Варна. 

За дейностите с отпадъци, формирани от дейността на дружеството към момента на 
проверката не е представен необходимият за целта разрешителен документ, съгласно 
изискванията на чл.12 от ЗУО /Закон за управление на отпадъците/ . 
 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 

1. Да бъде уведомена РИОСВ – Пловдив при промяна в използваните 
топлоенергийни съоръжения. 

 Срок: Една седмица преди фактическа 
промяна 

 Отговорник: Управител 
2. Да се представи в РИОСВ – Пловдив необходимият разрешителен 

документ за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на чл.12 от ЗУО 
 Срок: 25.06.2010г 
 Отговорник: Управител 

3. При липсата на документ, регламентиращдейностите с отпадъци, 
съгласно изискванията на чл.12 от ЗУО, да бъде открита процедура за 
получаването му. 

 Срок: 02.07.2010г. 
 Отговорник: Управител 

 
 

V. Съответствие, последващ контрол: 
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за 
тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена 
последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. При 
неизпълнение на даденото предписание, следващата проверка в обекта ще бъде през 
м. август на 2010 год.. 
 

 


