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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна  проверка на 

„Милки Груп Био” ЕАД, гр. Хасково  

 

На основание Заповед № 50 / 16.08.2016 г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в изпълнение на 

утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016г., на 16.08.2016г. е 

извършена комплексна проверка на „Милки Груп Био” ЕАД – млекопреработващо предприятие, 

гр.Хасково. 

 

       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:  

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС); 

Хладилни и климатични инсталации.  

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

Дружеството е с предмет на дейност: Производство и търговия на мляко и млечни продукти 

 

І. Опасни химични вещества: 

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества 

и смеси (ЗЗВВХВС) и във връзка с извършване на контролна дейност по изпълнение на изискванията 

на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH).  

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

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

По смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 дружеството се разглежда като „потребител надолу 

по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. При осъществяване на производствената си 

дейност, дружеството употребява и съхранява сл. смеси: тризон, калгонити различни видове, 

натриева основа, азотна киселина, които се използват за почистване и дезинфекция на под, стени, 

машини и др. оборудване. Химикалите се закупуват от български дистрибутори. По време на 

проверката бяха представени информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на част от 

употребяваните и съхранявани химикали, а именно: ИЛБ на Penngar NPH /отговаря на изискванията 

на Приложение 2 на Регламент (ЕО) 1907/2006 и ИЛБ на Санифорт гранули и таблети, който не 

отговаря на изискванията на Приложение 2 на Регламент (ЕО) 1907/2006. За останалите смеси не 

бяха представени ИЛБ. 

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

(ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

Фирмата притежава помещение, в което се съхраняват опасни химични вещества и смеси, и 

санитарни материали. Дружеството не е осигурило спазване на общите изисквания при съхранението 

на опасните химични вещества и смеси съгласно чл. 6 на Наредбата за реда и начина за съхранение 

на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 
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Всички химикали, които се приемат в склада се завеждат във входящ дневник. При 

проверката на място се констатираха следните химикали: Calgonit SF 525, Calgonit Sterizid Forte 15, 

Calgonit intenziv fettloser, Calgonit Jalu Sauer Plus, Calgonit CF 312, Calgonit R Flussing spezial /с 

дистрибутор „Албис“ ООД Варна/, Санифорт гранули и таблети /дистрибутор „Живас“ ООД,  азотна 

киселина /с дистрибутор „Химтекс“ ООД Димитровград/, Дезинфектант В /дистрибутор “Йод“ АД 

Варна/, натриева основа на люспи /дистрибутор „Бинев“ ЕООД Димитровград/, Penngar NPH, Oxygal 

Nep,Antigerm clean  B-50 /дистрибутор „Ти Ар Комерс“ ООД, 3 бутилки газ под налягане /N2 + CO2/. 

Под навес се съхранява тризон, с дистрибутор „Химтекс“ ООД Димитровград. 

В помещението не се допуска попадане на слънчеви лъчи върху съхраняваните вещества, няма 

връзка с канализацията, има ограничен достъп на външни лица. Смесите се съхраняват в плътно 

затворени оригинални фабрични опаковки, етикетирани от производителя. Не се приемат такива с 

увредена цялост на опаковката и с изтекъл срок на годност. Не са констатирани разливи. Работните 

разтвори се приготвят в пастьоризатор, където посредством помпа и тръбопровод разтворите се 

отвеждат до машините и съоръженията за почистване. 

При проверката не беше представена 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. Съгласно изискванията на 

чл.7, ал. 2, т. 6 от Наредбата не са поставени указателни табели, указващи категорията на опасност на 

съхраняваните химикали. Не са представени документите, доказващи съответствието с изискванията 

за организация за съхранението на химикалите. Не е представена Програма за обучение на 

отговорните лица за съхранението на ОХВС. 

 

ІІ. Атмосферен въздух: 

Проверката се извършва във връзка на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 на ЕП за 

флуорсъдържащите парникови газове и изискванията на Наредба за установяване на мерки по 

прилагане на регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой.  

За производствените нужди в обекта са монтирани и се използват две хладилни камери: 

хладилна централа за кисело мляко и агрегат за охлаждане на вода, съдържащи хладилен агент R 22, 

съответно 70 и 30 кг. Използват се още и следните камери: хладилна централа, съдържаща хладилен 

агент R 404 А – 130 кг, (509.7 т.еквив. СО2); хладилна централа кисело мляко съдържаща хладилен 

агент R 404 А – 80 кг, (303.8 т.еквив. СО2); хладилна камера, съдържаща хладилен агент R 404 А – 17 

кг, (66.7 т.еквив. СО2); хладилна камера, съдържаща хладилен агент R 404 А – 16 кг, (62.8 т.еквив. 

СО2) и агрегат ледена вода, съдържащ хладилен агент R 407 А – 60 кг, (106.4 т.еквив. СО2). 

За всички хладилни инсталации са изготвени и се водят досиета за техническо състояние, 

съгл. Приложение № 3. Извършени са проверки за херметичност на всички хладилни инсталации 

през 2015 г. за съответните периоди. Проверките за херметичност и дейностите по обслужването са 

отразени в съответните досиета. Сервизното обслужване се извършва от фирма „МИТ-90“ ООД, град 

Димитровград. Проверките за херметичност и сервизното обслужване сe извършват от лице, 

притежаващо документ за правоспособност І–ва категория, издаден от ББКМ – гр. София. В РИОСВ 

– Хасково е представен обобщен отчет по Приложение 6 за наличните хладилни инсталации през 

2015г. Операторът е информиран за произтичащите от екологичното законодателство задължения, 

във връзка с изпълнение на Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент /ЕО/ № 

1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой, отнасящи се до срока и начина на 

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

извеждането им от експлоатация.  

  

Предписания:           

 (предписания, срок за изпълнение и отговорник за изпълнението им) 

1. Да се представи на хартиен носител в РИОСВ Хасково 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. 
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43/07.06.2011 г.), във формат утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната 

среда и водите.  

Срок за изпълнение: 24.08.2016 г. 

Отговорник: изпълнителен директор 

2. Да се представят в РИОСВ Хасково на хартиен носител документите доказващи 

съответствие по т. 4 „Оценка на съответствието с изискванията за организацията за съхранението на 

опасни химични вещества и смеси“ от Формата за документиране на Оценката на безопасността на 

съхранението на ОХВС.  

Срок за изпълнение: 24.08.2016 г. 

Отговорник: изпълнителен директор 

3. Във връзка с изискванията на чл.7 , ал. 2, т. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение 

на опасни химични вещества и смеси да се поставят указателни табели на местата за съхранение на 

опасните химични вещества и смеси, указващи категорията на опасност на съхраняваните химикали.

  

Срок за изпълнение: 24.08.2016 г. 

Отговорник: изпълнителен директор 

4. Да се представят в РИОСВ Хасково на хартиен носител информационните листове за 

безопасност на съхраняваните химикали, които да съответстват на формата и съдържанието на 

Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 /REACH/.  

Срок за изпълнение: 24.08.2016 г. 

Отговорник: изпълнителен директор 

5. Да се осигури съхранението на опасните химични вещества и смеси съгласно изискванията 

на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 

43/07.06.2011 г.)  

Срок за изпълнение: 30.08.2016 г. 

Отговорник: изпълнителен директор 

 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници. 

 По време на проверката на обекта, стопанисван от „Милки Груп Био” ЕАД - гр.Хасково, са 

констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита 

от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), дадени са пет предписания и е 

поставен срок за тяхното изпълнение. 

 

V. Съответствие, последващ контрол. 

 За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка на място и по 

документи. 

 

                               


