
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„ГРИЙНС” ООД-гр.Първомай 

 
         На основание заповед №РД-86/14.05.2010 г. на Директора на РИОСВ – 
Пловдив, на 01.06.2010 г. беше извършена проверка на Оранжериен комплекс 
собственост на „Грийнс” ООД - гр.Първомай. Комплексната проверка от експерти на 
РИОСВ-Пловдив /по компонент въздух, води, почви  и  фактори на въздействие - 
химични вещества 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. Ремонтна работилница; 
3. Склад за готова продукция; 
4. Склад за съхранение на торове; 
5. Склад за съхранение на ПРЗ и излезли от употреба пестициди; 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
1. Компонент “ Въздух”- 

     Организирани източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 
Оранжериен комплекс на  „Грийнс” ООД, гр. Първомай са изпускащи устройства към 
четири котелни централи с номинална топлинна мощност 46,98 МW. Използваното 
гориво е природен газ. В момента на проверката, предвид температурните условия 
котлите не работят. В режим на експлоатация се въвежда по един котел от всяко 
котелно за около 20-30 мин. през нощта при понижаване на температурите. 
Парокотелната централа се използва за производство на топлинна енергия за 
нуждите на оранжерийното производство  и попада в обхвата на чл.131в, ал.2 от 
ЗООС. Дружеството има издадено Разрешително №161/2009г. за емисии на 
парникови газове от министъра на околната среда и водите.  
В съответствие с изискванията на Наредба №6/99г., за отоплителен сезон 2009-
2010г. от страна на дружеството са проведени собствени периодични измервания на 
вредностите, формирани при експлоатацията на котели с №№ Bruna №2 към 
Котелна централа №3, Bruna №6 към Котелна централа №4, Bruna №10 към Котелна 
централа №5. Резултатите са представени пред РИОСВ-Пловдив в нужния формат. 
Не са констатирани несъответствия с НДЕ. 

2. Компонент  „Води”- 
2.1 Източник на водоснабдяване: 
- за питейно-битови и производствени нужди – от собствени водоизточнци. 
Открита е процедура за получаване на разрешително за водовземане  
2.2. Отпадъчни води: Битово-фекалните води са включени в градска 
канализация.Отпадъчни води се формират от „Склад за съхранение на ПРЗ” и се 
събират в безоточна шахта. Събраните разтвори се предават за обезвреждане на 
база сключен договор.   

3. Компонент „Земи, почви и земни недра”- 
На територията на „Оранжериен комплекс”- гр. Първомай е обособен склад , в които 
се съхраняват около 1т. стари , негодни за употреба пестициди. Констатирано е 
спазване на  изискванията за съхранение. До момента на проверката  от страна на 
дружеството не е провеждан мониторинг за актуално състояние на почви. В тази 
връзка с цел опазване и устойчиво ползване на почвите  е дадено предписание да се 
извърши анализ по показатели тежки метали и УОЗ. 

4. Фактор „Отпадъци”- 
При проверката на място се констатира: 



- от Ремонтна работилница се формират опасни отпадъци, както следва-
отработени масла, абсорбенти, замърсени с опасни вещества, които се 
съхраняват в метални варели. 

- в  „Склад за съхранение на ПРЗ” временно се съхраняват препарати с 
изтекъл срок на годност, за което се извършва ежедневен мониторинг. В 
същия склад се съхраняват и опаковки, замърсени с опасни вещества. 

- от „Склад за готова продукция” се формират производствени отпадъци , 
както следва-материали негодни за консумация , хартиени , дървени и 
пластмасови опаковки. 

       За извършване на дейностите по временно  съхранение на отпадъци 
дружеството не притежава  разрешение, издадено по реда  чл.37 от ЗУО /ДВ,бр.86 
от 2003г./. Във връзка с това на дружеството е дадено предписание за откриване на 
процедура по реда на ЗУО. 
Продуктите, които оператора пуска на пазара се опаковат в пластмасови , дървени , 
хартиени и картонени опаковки. Към момента на проверката се констатира , че 
дружеството не заплаща продуктова такса – опаковки при пускането на пазара на 
продукти за период-01.06.2008-01.06.2010г.. Установи се , че не се водят отчетни 
документи , удостоверяващи пуснато количество опаковки на пазара , като 
вътрешно-фирмена спецификация по Приложение №12 и месечна справка-
декларация по Приложение №13 от  Наредба за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци./ДВ,бр.53/2008г./. В тази връзка на дружеството е 
дадено предписание за представяне на необходимата информация. 

5. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”- 
    Използваните за наторяване препарати - амониев нитрат, калиев нитрат, калциев 
нитрат и меден сулфат се съхраняват в сухи складови помещения с осигурена 
охрана и оригинални опаковки. 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/ , които не са преведени на български език и в тази връзка са 
дадени предписания. 
Използваните препарати за растителна защита се съхраняват в сухи  складови 
помещения с оригинални опаковки. Представените информационни листи за 
безопасност отговарят на изискванията на Приложение 2 на Регламент (ЕО) 
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH).  
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 

 Да се открие процедура за издаване на  Разрешение за дейности с отпадъци 
по чл.37 от ЗУО /ДВ,бр.86 от 2003г./. 

Срок 25.06.2010 г. Отговорник: Управител на „ГРИЙНС” ООД 
 Да се представи пред РИОСВ-Пловдив копие на следните документи: 

-вътрешно-фирмена спецификация за 2008г., 2009 и 2010г. по Приложение 
№12 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци./ДВ,бр.53 от 2008г./. 
-месечна справка-декларация по Приложение №13 от същаща Наредба за 
период  - 01.06.2008-01.06.2010г.. 
-счетоводна справка за закупените, съответно продадените артикули по 
сметки 302,303,304 за период 01.06.2008-01.06.2010г., подписана от 
Гл.Счетоводител и Управител. 

Срок: 08.06.2010г. Отговорник: Управител на „ГРИЙНС” ООД 
 Да се извърши анализ на почви с цел установяване на актуално състояние по 

показател тежки метали и УОЗ. 
Срок: До края на 2010 г. Отговорник: Управител на „ГРИЙНС” ООД 

 Да се представят на български език  информационни листове за безопасност 
на употребяваните от дружеството торове. 



Срок 25.06.2010 г. Отговорник: Управител на „ГРИЙНС” ООД 
 
 

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.. 

 


