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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на Винарска изба „Катаржина Естейт“  

 

На основание Заповед № 91/16.11.2016 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 17.11.2016 г. е извършена проверка на Винарска изба 

„Катаржина Естейт“, находяща се в землището на с. Мезек, общ. Свиленград. 
 

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: 

 съхранение на опасни химични вещества и смеси; 

 информационни листове за безопасност; 

 площадки за съхранение на производствени и опасни отпадъци. 
 

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

Предмет на дейност: Дружеството е с предмет на дейност: преработка на грозде, производство 

и бутилиране на вина. 

І. Управление на отпадъците: 

Дружеството извършва дейности по предварително съхранение на производствени и опасни 

отпадъци на мястото на образуване, образувани в резултат на производствена дейност: 

отпадъци от чепки и джибри, отпадъци от опаковки, негодни за повторна употреба – стъкло, 

пластмаси, хартия и картон, дървесни опаковки (палети), флуоресцентни тръби и др. 

отпадъци, съдържащи живак, за които е извършена класификация на отпадъците по реда на 

Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.). 

Отпадъците се съхраняват разделно, в закрити и открити места, определени на територията на 

ВИ „Катаржина естейт”. Площадките за предварително съхранение на отпадъци са 

обозначени. Отпадъците се съхраняват в подходящи за целта контейнери, които са надписани 

с кода и наименованието на съхранявания отпадък. За безопасното съхранение на 

флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак е осигурен метален шкаф с рафтове, 

който се заключва, разположен в закрито складово помещение. Лампите са поставени 

предварително в картонени опаковки, осигурени са необходимите количества сяра. Поради 

техническа неизправност, през по-голямата част от годината, пречиствателната станция за 

отпадни води не работи, поради което не се образуват утайки от пречистването на отпадни 

води на мястото на образуване. Еднократно през 2014 г. е извършена подмяна на хладилен 

агент в резултат, на което е образуван отпадък с код и наименование 140601* - 

хлорофлуоровъглеводороди, НСFС, НFС. Същите са предадени за последващо третиране на 

‚Мит и Ко“ ЕООД, като е попълнен идентификационен документ по приложение N 8 от 

същата наредба – представен по време на проверката е идентификационен документ за 

предаване на отпадък с код 140601*, в количество 0.034 т през 2014 г. 
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На територията на ВИ „Катаржина естейт” липсва източник, от който би могъл да се 

образуват нови количества отпадък с код и наименование 140601* - 

хлорофлуоровъглеводороди, НСFС, НFС, тъй като хладилните съоръжения не съдържат 

хладилен агент R 22. Не се смесват различни по вид отпадъци. Не е констатирано разпиляване 

на отпадъци. Дружеството предава за последващо третиране производствени и опасни 

отпадъци, образувани от дейността им въз основа на писмени договори на лица, притежаващи 

необходимите документи по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.53/2012). 

През 2015 г. отпадъците от стъклени опаковки са предавани на „Феникс гама“ АД, Хасково, 

през 2016 г. не са образувани количества от този вид отпадък. Отпадъци от пластмасови 

опаковки, опаковки от хартия и картона са предавани на „Киспида“ ООД, „Мики груп“ ЕООД. 

Всички отпадъци се предадат при наличие на писмен договор. 

Отчетността за образувани отпадъци се води в 6 бр. отчетни книги за образуваните отпадъци, 

по Приложение № 1 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ 

бр.51/2014 г.). Представените по време на проверката 6 бр. отчетни книги са прошнуровани, 

номерирани и заверени от РИОСВ-Хасково на 15.12.2014 г. Записът на данни за 

извършваните дейности с отпадъци се отразява еднократно месечно, като липсата на дейност 

с отпадъци през един календарен месец, също се отразява в срок. Годишен отчет за 

образувани отпадъци за 2015 г. е изпратен до ИАОС-София на 17.02.2016 г, 

ІІ. Опасни химични вещества: 

Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Съгласно изискванията на REACH „Катаржина Естейт“ ЕООД е „потребител надолу по 

веригата“ на опасни химични вещества и смеси. 

Дружеството произвежда бели, червени вина и розе. При производствената си дейност, 

дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси. При проверката бяха 

представени информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на всички използвани химикали, 

които отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006. 

Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

Фирмата има обособен склад, в който се съхраняват химикалите, в оригинална, фабрична 

опаковка, етикетирани от производителя, с ненарушена цялост, с ограничен достъп на външни 

лица и не установени разливи. Всички съхранявани и употребявани вещества и смеси се 

закупуват от български дистрибутори. При проверката е представена документирана оценката 

на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно 

изискванията на Раздел ІV от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.), във формат утвърден със Заповед № РД-

288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Представени са всички документи, 

доказващи съответствието с изискванията за организация за съхранението на химикалите. 
 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

няма 
 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на Винарска изба „Катаржина Естейт“ с. Мезек, общ. 

Свиленград, не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното 

законодателство по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(ЗЗВВХВС) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 


