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ДОКЛАД 

 

 
за извършена комплексна проверка 

на месопреработвателно предприятие собственост на „Тоска“ ООД, гр.Хасково, 
общ.Хасково, обл.Хасковска 

 

 
На основание Заповед № 21/20.04.2016 г. на Директора на РИОСВ - Хасково и съгласно 

списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност 
на РИОСВ - Хасково за 2016 г., на 21.04.2016 г. е извършена проверка на „Тоска“ ООД, 
гр.Хасково, месопреработвателно предприятие, със седалище и адрес на управление: 
гр.Хасково, ул.“Гюмюрджина“ № 3, общ.Хасково, обл.Хасковска, представлявано от: г-н 
Тодор Тонев - управител на „Тоска“ ООД гр.Хасково  

 
 
     

 

І. Цел на проверката: 
 

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

 
 
ІІ. Проверени инсталации и дейности: 

 

- Изпълнение на условията в разрешителното за заустване; 
- Работа на пречиствателните съоръжения и собствен мониторинг; 
- Климатични и хладилни инсталации 

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

 

Предмет на дейност: В месопреработвателно предприятие, собственост на „Тоска“ ООД 
Хасково се произвеждат трайни и малотрайни колбаси. Средно-дневно се преработват 
около 1 тон месо. 
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1. ВОДИ: 
 

При проверката се установи, че отпадъчните води в предприятието се формират от 
битовите води на персонала в административната сграда и от измиване на технологичното 
оборудване. Двата потока се смесват и преминават през мазниноуловител, след което се 
заустват в р.Балакли дере. Мазниноуловителят е чистен през мес.септември 2015г. Водите 
за нуждите на персонала от административната сграда и за измиване на технологичното 
оборудване е от кладенец. Дружеството има разрешително за водоползване издадено от БД 
ИБР гр.Пловдив. Изразходваните количества за месец март 2016г. са в размер на 535 куб.м.  
„Тоска“ ООД е представило в РИОСВ Хасково Доклад с вх.№ В-12 от 11.01.16г., за 
изпълнение на условията от Разрешително за заустване № 950 от 12.09.2006г., както и 
протокол за извършен собствен мониторинг изпитване с № 227 от 17.08.2015г. Няма 
превишения на ЕИО от разрешителното за заустване. 

При днешната проверка беше взета и водна проба от отпадните води, след 
мазниноуловителя. На място беше измерено рН=7,4.  

Забележка: Дружеството е подало на 23.03.2015г. заявление за удължаване на 
разрешителното за заустване. Към момента на проверката на дружество „Тоска“ ООД не е 
издадено ново разрешително, както няма и официален отказ от удължаване на 
разрешително за заустване.  

 

  2.Въздух 
Проверката се извършва във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 на ЕП 

за флуорсъдържащите парникови газове. 
Във връзка с изпълнение на изискванията на горецитирания нормативен документ за 

производствените нужди и за климатизация на помещенията в обекта са монтирани и се 
използват три хладилни и една климатични инсталации заредени със следните хладилни 
агенти: 

- две хладилни инсталации,всяка от тях заредена с по 18кг(71,73 tCO2) R507 A 
- една хладилна инсталация, заредена с по 12кг(21,28tCO2) R407 С 
- една климатична(сушилна) инсталация, заредена с 18 кг(31,93tCO2) R407 С 
За трите хладилни и климатичната(сушилна) инсталации са изготвени и се водят  досиета 

за техническо състояние, съгласно Приложение № 3. Извършени са проверки за 
херметичност през 2015 г. за съответните срокове. Проверките за херметичност и 
дейностите по обслужването са отразени в досиетата на системите.  

Проверките за херметичност и сервизното обслужване се извършват от фирма „Перфект-
Фриготехник“ООД, гр.Пловдив с валиден фирмен сертификат за правоспособност, както и 
сервизен техник, притежаващ валиден документ за правоспособност І–ва категория, 
издадени от Българска браншова камара по машиностроене(ББКМ) – гр.София. 

 

ІV.  Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство и не са дадени предписания. 
 

V.  Съответствие, последващ контрол 
По време на проверката на обекта са констатирани съответствия с изискванията на 

екологичното законодателство и не се налага осъществяване на последващ контрол.  
 
 


