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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 
 
 
            

Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на “ПИМ” ООД, гр. Хасково 

 
 

На основание Заповед № 81/01.11.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и във връзка с 

изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016г., на 

02.11.2016г. е извършена комплексна проверка на “ПИМ” ООД, гр. Хасково със седалище и адрес на 

управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, бул. “Васил Левски“ № 6, ЕИК 126010700, 

представлявано от Димитър Стамов Назъров – Управител. 
 

 

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, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки (НООО), и придружаващата 

ги документация 

 Климатични инсталации 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

       Предмет на дейност: Производство на машини, съоръжения и технологични линии за хранително-

вкусовата промишленост. 
 

1. Опаковки: 
 

               Проверката е във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на чл.59, ал.1 и чл.14, 

ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки 

(НООО).  

      Извършена е проверка на фирма “ПИМ“ ООД, находяща се в гр. Хасково, където е констатирано  

следното: “ПИМ” ООД се занимава с производство на машини, съоръжения и технологични линии за 

хранително-вкусовата промишленост. Дружеството реализира своята продукция на пазара в неопакован 

вид. „ПИМ“ ООД не използва и не пуска на пазара опаковки от опаковани стоки. Дружеството 

осъществява вътрешнообщностни придобивания от страни от европейския съюз – Италия, Гърция, 

Румъния, Германия, Франция, чиито опаковки са от пластмаса, хартия и картон, дърво. „ПИМ“ ООД – 

гр. Хасково осъществява износ на опаковани стоки за Русия, Украйна, Грузия, Казахстан, Македония, 

Турция, Сърбия, чиито опаковки са от пластмаса, хартия и картон, дърво. Дружеството осъществява 

вътрешнообщностни  доставки  за страни от европейския съюз – Румъния, Гърция, Австрия, Полша, 

Кипър, Франция, Литва, Германия, чиито опаковки са също от пластмаса, хартия и картон, дърво. 

“ПИМ“ ООД – гр. Хасково не използва опаковки за многократна употреба. “ПИМ” ООД - гр. Хасково не 

членува към организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Дружеството заплаща 

продуктова такса за опаковки от опаковани стоки към ПУДООС, дължима по чл.59, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). По време на проверката бе констатирано, че „ПИМ“ ООД–гр. Хасково 

няма заплатена продуктова такса за опаковки от опаковани стоки за периода на 01.01.2015г. – 

31.10.2016г. Следва продуктовата такса за опаковки да бъде заплатена по сметката в полза на ПУДООС. 
 

В момента на проверката бяха представени следните документи: 

1. Вътрешнофирмени спецификации – Приложение № 12 към чл. 10, ал. 1 (ДВ, бр. 53 от 

10.06.2008г.) за периода 2011г. – 2014г. 

2. 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 

01.01.2011г. – 31.12.2014г. 

3. Месечни справки – декларации за пуснати на пазара опаковани стоки - Приложение №15 към 

чл.16, ал. 1 (ДВ, бр. 30 от 15.04.2016г.) за периода 01.07.2016г. – 30.09.2016г. 
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4. Дневници за покупки и продажби на “ПИМ” ООД - гр. Хасково за периода 2011г. - 2016г. 

5. Инвойси за извършени ВОП–ве (вътрешнообщностни получавания) и ВОД–ве 

(вътрешнообщностни доставки), и придружаващите ги документи – ЧМР-та на опаковани стоки 

от “ПИМ” ООД - гр. Хасково за периода 2011г. – 2016г. 

6. VIES - декларации за получавания и изпращания на опаковани стоки от “ПИМ” ООД – 

гр.Хасково за периода 2011г. – 2016г. 

7. Интрастат декларации за получавания и изпращания на опаковани стоки от “ПИМ”ООД – 

гр.Хасково за периода 2011г. – 2016г. 

8. Митнически документи за извършени ВОП-ве и ВОД-ве от “ПИМ”ООД – гр. Хасково за периода 

2011г. – 2016г. 

9. Фактури за реализирани стоки на пазара от “ПИМ” ООД - гр. Хасково за периода 2011г. – 2016г. 

10. Счетоводни справки на “ПИМ” ООД - гр. Хасково за периода 2011г. – 2015г. 

11. Платежни документи, удостоверяващи заплатена продуктова такса за опаковки от опаковани 

стоки към ПУДООС от “ПИМ” ООД - гр. Хасково за периода 01.01.2011г. – 31.12.2014г. 
 

     “ПИМ” ООД - гр. Хасково не изпълнява задълженията си по чл.59, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки (НООО) за периода 01.01.2015г. – 

31.10.2016г.  
  

2.   Атмосферен въздух:  
 

       Проверката се извършва във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 на 

ЕП за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на 

регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой. Дейността на обекта е 

производство на машини, съоръжения и технологични линии за хранително-вкусовата промишленост. 

      За климатизация на производствените и търговски помещения са монтирани и се използват следните 

климатични системи: 

      - В цех № 9 четири броя климатични системи Midea MHC-60HWN1-R, съдържащи хладилен агент  R 

410 А , всяка по 3,2 кг (6.68 т СО2 еквив.) 

      - В цех № 3А два броя климатични системи: Midea MFE-60ARN1, съдържаща хладилен агент  R 410 

А – 5.0 кг, (10.44 т СО2 еквив.) и Midea MFJ-48AR-RB4, съдържаща хладилен агент  R 22 – 4.45 кг. 

      - В магазин за хранителни стоки – една климатична система Prolux KFR-120/SA1-2, съдържаща 

хладилен агент  R 22 - 4,2 кг. 

        За използваните климатични системи не се водят досиета за техническото състояние. 

        Операторът е информиран за произтичащите от екологичното законодателство задължения, във 

връзка с изпълнение на изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент 

/ЕО/ № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой, отнасящи се за начина на 

експлоатация на климатични системи, съдържащи хладилен агент R 22 и процедурата по извеждането 

им от експлоатация. 
 

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. Вътрешнофирмени спецификации – Приложение № 12 към чл. 10, ал. 1 (ДВ, бр. 53 от 

10.06.2008г.) за периода 2015г. - 2016г. 

                                                        Срок на изпълнение: 09.11.2016г. 

                                                                                                           Отговорник:Управител 
 

2. 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.) и 

Приложение № 15 към чл. 16, ал. 1 (ДВ, бр. 30 от 15.04.2016г. ) за периода 01.01.2015г. – 

30.06.2016г. и за периода 01.10.2016г. – 31.10.2016г. 

                                                                             Срок на изпълнение: 09.11.2016г. 

                                                                                              Отговорник:Управител 
 

3. Платежни документи, удостоверяващи заплатена продуктова такса за опаковки от опаковани 

стоки към ПУДООС от “ПИМ” ООД - гр. Хасково за периода 01.01.2015г. – 31.10.2016г. 

                                                                  

                                                                                                Срок на изпълнение: 09.11.2016г. 

                                                                                               Отговорник:Управител 
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       Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на 

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн., ДВ, бр. 2 от 

7.01.2011 г.) и на Регламент (ЕС) № 517/2014 на ЕП за флуорсъдържащите парникови газове, да се 

изпълни следното: 
 

4. За всички климатични системи да се изготвят и водят досиета. 
 

                                                                                    Срок на изпълнение: 05.12.2016г. 

                                                                                                          Отговорник: Управител 
 

5. На всички климатични системи, да се извършат проверки за течове (херметичност). Проверките 

да бъдат отразени в досието на всяка климатична система. 
 

                                                                                     Срок на изпълнение: 31.12.2016г. 

                                                                                                          Отговорник: Управител 

6. Проверките за течове на климатичните системи, да се извършват от лица, притежаващи 

документ за правоспособност, издаден от ББКМ - София. 
 

                                                                                                              Срок на изпълнение: Постоянен 

                                                                                                            Отговорник: Управител 
 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

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

несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), и са дадени шест предписания, като е 

поставен срок за тяхното изпълнение. 

V. Съответствие, последващ контрол: 

      За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по документи. 

                                

 

 

                              


