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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

Министерство  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е 
Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О 

 
 

Утвърдил: 
/инж.Д. ИЛИЕВ/ 
Директор на РИОСВ-Хасково 

            
Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 
на “Дерони” ООД, гр. Хасково 

 
 

На основание Заповед № 29/15.05.2017г. на Директора на РИОСВ – Хасково и във връзка с 
изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2017г., на 
15.05.2017г. е извършена комплексна проверка на “Дерони” ООД, гр. Хасково, със седалище и адрес 
на управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, бул. “Съединение“ № 86, 

 
I. Цел на проверката 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта 
за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда. 

 

II. Проверени инсталации и дейности: 
 Контрол по изпълнение на задълженията по чл.59, ал.1 и чл.14 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, 
и придружаващата ги документация 

 Хладилни и климатични инсталации 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
       Предмет на дейност: Производство, преработка, консервиране и търговия на плодове и зеленчуци. 
 

1. Опаковки: 
 

Проверката е във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на чл.59, ал.1 и чл.14 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса.  
         Извършена е проверка на фирма “Дерони” ООД, находяща се в гр. Хасково, където е констатирано 
следното: “Дерони” ООД се занимава с производство, преработка, консервиране и търговия на плодове 
и зеленчуци (кетчуп, сосове, лютеница, пюрета, готови за консумиране ястия, зеленчукови консерви, 
майонеза, сосове на майонезена основа, горчица, макарони и др.). Дружеството използва и пуска на 
пазара опакована продукция. Опаковките са от стъкло, пластмаса, хартия и картон, метал, композит, 
дърво. „Дерони“ ООД осъществява внос от Китай, Турция, Мароко, Тайланд, както и 
вътрешнообщностни придобивания (ВОП) от Полша, Унгария, Гърция, Франция, Италия, Испания на 
опаковани стоки, суровини и храни. Опаковките са от стъкло, пластмаса, хартия и картон, метал, 
композит, дърво. Дружеството осъществява износ за САЩ, Израел, Русия, Македония, Нова Зенландия, 
Саудитска Арабия, както и вътрешнообщностни доставки (ВОД) за Германия, Испания, Англия, 
Франция, Италия, Великобритания, Гърция, Полша, Холандия и др. на опаковани стоки, чиито опаковки 
са също от стъкло, пластмаса, хартия и картон, метал, композит, дърво. „Дерони“ ООД – гр. Хасково 
използва опаковки за многократна употреба – дървени палети и метални варели, които служат за 
вътрешнофирмени нужди и са заплатени към организацията по оползотворяване. Дружеството членува и 
има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - “Екопак България” 
АД – гр.София с договор от 10.08.2004г., към която заплаща продуктова такса за опаковки от опаковани 
стоки, дължима по чл.59, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
    В момента на проверката бяха представени следните документи: 
1.Договор сключен между „Екопак България” АД – гр. София от 10.08.2004г. и “Дерони” ООД - 
гр.Хасково.  
2.Удостоверение, издадено от „Екопак България” АД – гр. София с № 36/10.08.2004г. на “Дерони” ООД 
- гр. Хасково, със срок до 31.12.2017г.  
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3.Анекси към договора с „Екопак България ” АД – гр. София с № 36 за поемане на задължение по 
оползотворяване на отпадъците от опаковки. 
4.Отчети за пуснатите на пазара опаковки по вида на материала, за които се заплаща месечна вноска – 
Приложение № 2, подадени към „Екопак България” АД - гр. София от “Дерони” ООД - гр. Хасково за 
периода 2015г. – 31.03.2017г. 
5.Годишни отчети за количества опаковки, пуснати на пазара от „Дерони“ ООД – гр.Хасково, подадени 
към „Екопак България“ АД – гр. София за 2015г. - 2016г. 
6.Прогнозни количества опаковки по вид на материала, подадени към „Екопак България” АД– гр. София 
от “Дерони” ООД - гр. Хасково  за периода 2015г. - 2017г.   
7.Вътрешнофирмени спецификации – Приложение № 12 към чл. 10, ал. 1 (ДВ, бр. 53 от 10.06.2008г.). 
8.Месечни справки – декларации за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчен материал и размера на 
продуктовата такса - Приложение № 13 към чл. 10, ал.3 (ДВ, бр. 5 от 20.01.2009г.) за периода 2015г. – 
30.06.2016г. 
9.Месечни справки–декларации за пуснати на пазара опаковани стоки–Приложение №15 към чл. 16, ал.1 
(обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016г.) за периода 01.07.2016г. – 31.03.2017г.  
10.Дневници за покупки и продажби на “Дерони” ООД - гр. Хасково. 
11.Фактури за реализирана опакована продукция на пазара от “Дерони” ООД - гр. Хасково за периода 
2015г. – 30.04.2017г. 
12.Интрастат декларации за изпращания и получавания на опаковани стоки от “Дерони”ООД– 
гр.Хасково за периода 2015г. – 2017г. 
13.Справки – декларации по ДДС на “Дерони” ООД - гр. Хасково за периода на 2015г. – 30.04.2017г. 
14.Инвойси за извършени ВОП–ве и ВОД-ве (и придружаващите ги документи – ЧМР-та) на опаковани 
стоки от “Дерони” ООД - гр. Хасково за периода 2015г. – 30.04.2017г. 
15.VIES - декларации за изпращания и получавания на опаковани стоки от “Дерони”ООД – гр.Хасково 
за периода 2015г. – 30.04.2017г. 
16.Митнически документи за извършени внос и износ на опаковани стоки от “Дерони”ООД – гр.Хасково 
за периода 2015г. – 30.04.2017г. 
17.Данъчни фактури, издадени от „Екопак България” АД – гр. София на “Дерони” ООД - гр.Хасково за 
периода 2015г. – 31.03.2017г. 
18.Платежни документи, удостоверяващи заплатена продуктова такса за опаковки от опаковани стоки 
към „Екопак България” АД - гр. София от “Дерони” ООД - гр.Хасково  за периода 2015г. – 31.03.2017г. 
      “Дерони” ООД - гр. Хасково изпълнява задълженията си по чл.59, ал.1 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. 

 
2.  Атмосферен въздух:  

       
 Проверката се извършва във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух и Наредба № 1 от 17.02.2017 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.  
          Действащ организиран източник на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 
на производствената площадка на „Дерони“ООД, гр.Хасково е водогреен котел „Bosch–Uni 3000F“–
600kW с горелка с надналягане. Котелът е в експлоатация от месец януари 2017г. Като гориво се 
използва природен газ, Котелът се използва за подгряване на вода за технологични нужди. Отпадъчните 
газове от водогреен котел „Bosch–Uni 3000F“–600kW се изпускат организирано в атмосферния въздух 
през изпускащо устройство. На изпускащото устройство е изградена точка за пробовземане.  
Водогреен котел Buderus Logano SK625 на „Дерони“ООД е изведен от експлоатация в края на месец 
декември 2016г. 

През 2013г. са извършени собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите на вредни 
вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от водогреен котел Buderus Logano 
SK625. Резултатите от извършените СПИ под формата на доклад са представени в РИОСВ – Хасково. 
По време на проверката не бяха представени протоколи за извършени СПИ през 2015г. 

За климатизация на административната сграда е изградена климатична инсталация на база 
инверторни термопомпени водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане. Климатичната инсталация 
се състои от три самостоятелни агрегата Hitachi RAS-8FSXNHE, като всеки съдържа хладилен агент R 
410 A по 7,7 кг /16.1 т СО2 екв/. 
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За всеки агрегат е създадено и се поддържа досие за техническото състояние на системата. 
Извършени са проверки за херметичност на всеки агрегат през месец декември 2015г. и месец декември 
2016г. Проверките са отразени в съответните досиета. Сервизното обслужване се извършва от 
„Калинови консулт“ ООД, гр.Хасково. Проверките за херметичност са извършени от лице, притежаващо 
документ за правоспособност (Сертификат) Първа категория, издаден от ББКМ – гр. София. 
 
Предписания: Във връзка с чл.119, ал.6 и чл.120 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в 
седемдневен срок да се представят в РИОСВ – Хасково следните документи:  
                                                           (предписания, срок за изпълнение и отговорник за изпълнението им)  
 
1.Месечна справка–декларация за пуснати на пазара опаковани стоки–Приложение №15 към чл. 16, ал. 1 
(обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016г.) за периода 01.04.2017г. – 30.04.2017г.  
 
                                                                                                         Срок на изпълнение: 22.05.2017г. 
                                                                                                           Отговорник: Управител на “Дерони” ООД 
 
2.Отчет за пуснатите на пазара опаковки по вида на материала, за които се заплаща месечна вноска – 
Приложение № 2, подаден към „Екопак България” АД - гр. София от “Дерони” ООД - гр. Хасково за 
периода 01.04.2017г. – 30.04.2017г. 
                                                                                                         Срок на изпълнение: 22.05.2017г. 
                                                                                                           Отговорник: Управител на “Дерони” ООД 
 
3.Счетоводни справки за реализирана опакована продукция на пазара, извършен износ, ВОД-ве на 
опаковани стоки от „Дерони“ ООД – гр.Хасково за периода 2015г. – 30.04.2017г. 
 
                                                                                                         Срок на изпълнение: 22.05.2017г. 
                                                                                                           Отговорник: Управител на “Дерони” ООД 
 
4.Данъчна фактура, издадена от „Екопак България” АД – гр. София на “Дерони” ООД - гр. Хасково за 
периода 01.04.2017г. – 30.04.2017г. 
                                                                                                         Срок на изпълнение: 22.05.2017г. 
                                                                                                           Отговорник: Управител на “Дерони” ООД 
 
5.Платежен документ, удостоверяващ заплатена продуктова такса за опаковки от опаковани стоки към 
„Екопак България“ АД – гр. София от “Дерони” ООД - гр.Хасково  за периода 01.04.2017г. – 
30.04.2017г. 
                                                                                                         Срок на изпълнение: 22.05.2017г. 
                                                                                                           Отговорник: Управител на “Дерони” ООД  
 
6.Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух 
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.), във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 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 (ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г.) да се извършат собствени периодични 
измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния 
въздух от водогреен котел „Bosch–Uni 3000F“–600kW. 
 
                                                                                                         Срок на изпълнение: 31.08.2017г. 
                                                                                                           Отговорник: Управител на “Дерони” ООД  

 
ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

 
По време на проверката на обекта, стопанисван от „Дерони“ ООД – гр. Хасково, са констатирани 

несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) и Закона за чистотата на атмосферния въздух, дадени са шест предписания, като е поставен срок 
за тяхното изпълнение. 
 

V. Съответствие, последващ контрол: 
      За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по документи. 

 


