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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

М и н и с т е р с т в о  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 „Зайчев и син” ООД, гр.Харманли 

 
 

   На основание Заповед № 6/15.03.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в изпълнение на 

утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016г., на 16.03.2016г. е 

извършена комплексна проверка на „Зайчев и син” ООД, гр.Харманли - оранжерия за 

производство на зеленчуци. 

                 

 

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: 

 Управление на отпадъците; 

 Организирани източници на емисии – водогрейни котли тип „Бруна“; 

 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
       Дружеството е с предмет на дейност : оранжерия за производство на зеленчуци. 

  

1. Отпадъци 

 

 „Зайчев и син“ ООД притежава, издадено от РИОСВ-Хасково по реда на глава пета, раздел I 

на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.), Решение №14-ДО-

173-01 от 03.02.2016г. за извършване на дейност по третиране (код R1) на отпадъци с код и 

наименование: 02 03 04 – материали, негодни за консумация или преработване и 19 12 10 – 

горими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци) за площадка находяща се 

в гр.Любимец, вписана под № 1 в разрешителния документ. При извършената проверка, 

относно изпълнение на условията поставени в разрешителния документ, беше констатирано 

следното:  

 До настоящият момент дружеството не е извършвало оползотворяване (код R1) на   отпадъци 

с код 19 12 10 - горими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци), а като 

гориво за получаване на енергия за отопление на оранжерията, се използват дърва и отпадък с 

код 02 03 04 - слънчогледова люспа, които бяха налични на производствената площадка по 

време на проверката.  

 Отпадъците от слънчогледова люспа се получават от „Агроник“ ЕООД, с.Симеоново, 

общ.Ямбол и „ТАТ САНФЛАЪРС“, с.Дражево, общ.Ямбол срещу първичен счетоводен 

документ – фактура, но не бяха представени договори с въпросните дружества.  

 За обекта, във връзка с осъществяване на неговата дейност - производство на зеленчуци, има 

извършена класификация, съгласно реда и условията на отменената Наредба № 3 от 2004 г. за 

класификация на отпадъците ( ДВ бр. 44/2004г. ), на генерираните отпадъци със следните 
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кодове: 020103; 020104; 020199; 150101; 150102 150103; 150104; 150110*; 160117; 160118; 

160214; 161106; 170107; 170202; 170405; 170407; 190112; 130110*; 130205*; 150202*; 160213*; 

190110*; 190113*; 200121*. В момента на проверката няма налични отпадъци. Повечето от 

отпадъците не се образуват. Някои от тях се използват за нуждите на дружеството, като отпадък 

с код 19 01 12 (дънната пепел), който се разпръсква в лозята за обогатяване на почвата. Отпадък 

с код 02 01 99 (перлит) се вкарва в почвата със същата цел. Опаковките от използвани 

препарати за растителна защита са оборотни. За съхранение на опасни отпадъци са предвидени 

затворени съдове и помещения от закрит тип, които са обозначени според изискванията.  

 При огледа на обекта не беше констатирано замърсяване от разпиляване или разливи на 

отпадъци. Дружеството не е въвело промени в дейността си, в резултат на които да настъпят 

изменения във вида на генерираните отпадъци. 

 На обекта се водят 2(два) броя отчетни книги - за образуваните отпадъци по образеца на 

приложение № 1 от отменената Наредба № 2/2013г. (ДВ бр.10/2013г.) и за оползотворяване на 

отпадъци по образеца на приложение № 4 от Наредба №1/2014г.(ДВ бр.51/2014г.). Отчетните 

книги са редовни, заверени от РИОСВ-Хасково. Отчетността се води коректно, като се спазват 

съответните изисквания. Отразяват се данните и когато няма извършвана дейност с отпадъците. 

Към момента на проверката дружеството не е предавало отпадъци за последващо 

екологосъобразно третиране.  

   

         2.  Атмосферен въздух 
 

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

на атмосферния въздух. Дейността на обекта е производство на зеленчуци.  

 Действащи организирани източници на емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух на производствената площадка на оранжерии за производство на 

зеленчуци в гр. Любимец са две пещи, с водогрейни котли тип “Бруна” с топлинна мощност по 

4.5 MW. Котлите се използват за подгряване на вода за поддържане на определен температурен 

режим в оранжериите. Отпадъчните газове от всяка пещ се изпускат в атмосферния въздух 

организирано, чрез самостоятелни изпускащи устройства /комини/. За пречистване на 

отпадъчните газове към всеки котел има изградено пречиствателно съоръжение – циклон 

филтър. 

 През отоплителния сезон за подгряване на водата работи Котел № 1. Използвани горива: 

дърва и слънчогледова люспа, налични на производствената площадка по време на проверката. 

На 06.03.2013г. са извършени собствени периодични измервания /СПИ/ на концентрациите на 

замърсителите в отпадъчните газове, съгласно изискванията на Наредба № 6/1999 г. за реда и 

начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

обекти с неподвижни източници. Докладът от извършените СПИ е представен в РИОСВ – 

Хасково. Юридическите лица, осъществяващи дейности с източници на емисии в атмосферния 

въздух са длъжни да провеждат собствени периодични измервания на концентрациите на 

вредни вещества в отпадъчните газове не по-малко от един път в рамките на две 

последователни календарни години. При проверката извършена на 16.03.2016г. операторът не 

представи протоколи от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници от извършени собствени периодични измервания на водогреен Котел № 

1 - тип „Бруна“, които е трябвало да бъдат представени в РИОСВ – Хасково до 06.04.2015г.  

 Дружеството не е провело и представило собствени периодични измервания на изпусканите 

в атмосферния въздух замърсители от изпускащо устройство към Котел № 1 - тип „Бруна“, към 

настоящия момент.  

 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

 

За констатираното по време на проверката на обекта несъответствие с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е дадено 

предписание и поставен срок за неговото изпълнение. 
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За констатираното по време на проверката на обекта несъответствие с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за чистотата на атмосферния въздух, ще бъде 

наложена имуществена санкция. 

 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

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

 

 

 

 

                                                                                                     

 


