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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 

 
 

Утвърдил: 
 

/инж.Д. ИЛИЕВ/ 
Директор на РИОСВ-Хасково 

            
Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 
на “Ковег – млечни продукти” ООД, гр. Кърджали 

 
 

На основание Заповед № 54/22.08.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и във връзка 
с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 
2016г., на 23.08.2016г. е извършена комплексна проверка на “Ковег – млечни продукти”ООД, 
гр. Кърджали със седалище и адрес на управление: област Кърджали, община Кърджали, 
гр.Кърджали, ул.“Сан Стефано“ № 22, ЕИК 818045651, представлявано от Янчо Атанасов 
Костадинов – 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 

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

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
       Предмет на дейност: Производство на млечни продукти - сирене. 

 
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 “Ковег – млечни продукти” ООД, находяща се в 
гр.Кърджали, където е констатирано следното: “Ковег – млечни продукти” ООД се занимава с 
производство и търговия на млечни продукти (сирене). Дружеството използва и пуска на пазара 
опаковки от опаковани стоки. Опаковките, които “Ковег – млечни продукти” ООД използва и 
пуска на пазара са опаковки от пластмаса. Дружеството не осъществява нито внос, нито износ 
на опаковани стоки. “Ковег – млечни продукти” ООД – гр. Кърджали използва опаковки за 
многократна употреба – пластмасови кофи, които служат за вътрешнофирмени нужди и са 
закупени преди проверявания период. “Ковег – млечни продукти” ООД - гр. Кърджали членува 
и има сключен договор с организация по опозотворяване на отпадъци от опаковки - 
“Булекопак”АД – гр. София с № на договора от 1162 от 29.03.2007г., към която заплаща 
продуктова такса за опаковки от опаковани стоки, дължима по чл.59, ал.1 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО). 
     В момента на проверката бяха представени следните документи: 

1. Договори сключени между „Булекопак” АД – гр. София с № 1162 и “Ковег – млечни 
продукти”ООД - гр. Кърджали.  
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2. Удостоверения издадени от „Булекопак” АД – гр. София с № 1162 на “Ковег – млечни 
продукти”ООД - гр. Кърджали за периода 2009г. – 2017г.  

3. Годишни справки за количества опаковки, пуснати на пазара – Приложение № 3, 
подадени към „Булекопак” АД - гр. София от “Ковег – млечни продукти” ООД - 
гр.Кърджали за периода 2011г. – 2015г. 

4. Месечни справки за количества опаковки, пуснати на пазара – Приложение № 2, 
подадени към „Булекопак” АД - гр. София от “Ковег – млечни продукти” ООД - 
гр.Кърджали за периода 01.01.2011г. – 31.07.2016г. 

5. Измервателен протокол на опаковките, които се използват от “Ковег – млечни 
продукти”ООД - гр. Кърджали. 

6. Дневници за покупки и продажби на “Ковег – млечни продукти” ООД - гр. Кърджали за 
периода 2011г. - 2016г. 

7. Фактури за реализирани опаковани стоки на пазара от “Ковег – млечни продукти”ООД - 
гр.Кърджали за периода 2011г. – 2016г. 

8. Счетоводни справки за реализирани опаковани стоки на пазара от “Ковег – млечни 
продукти”ООД - гр. Кърджали за периода 2011г. – 2016г. 

9. Данъчни фактури, издадени от „Булекопак” АД – гр. София на “Ковег – млечни 
продукти” ООД - гр. Кърджали за периода 01.01.2011г. – 30.06.2016г. 

10. Платежни документи, удостоверяващи заплатена продуктова такса за опаковки от 
опаковани стоки към „Булекопак” АД - гр. София от “Ковег – млечни продукти”ООД - 
гр. Кърджали за периода 01.01.2011г. – 31.01.2016г. 

          

     “Ковег – млечни продукти” ООД - гр. Кърджали изпълнява задълженията си по чл.59, ал.1 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки 
(НООО). 
 

 2. 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).  

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, за почистване и дезинфекция на под, стени, машини и др. 
оборудване дружеството употребява и съхранява: тризон, и натриева основа (на люспи), които 
се закупуват от български дистрибутори. Минимални количества натриевата основа и тризон се 
съхраняват в помещение, в което не се допуска попадане на слънчеви лъчи върху 
съхраняваните вещества, няма връзка с канализацията, има ограничен достъп на външни лица. 
Химикалите се съхраняват в оригинални фабрични опаковки, етикетирани от производителя. 
Не се приемат такива с увредена цялост на опаковката и с изтекъл срок на годност. Работните 
разтвори се приготвят в ЦИС система, където посредством помпа и тръбопровод разтворите се 
отвеждат до машините и съоръженията за почистване. По време на проверката не бяха 
представени информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на тризона и натриевата основа. 
 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
        За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изскванията на 
екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), са дадени 
предписания и са поставени срокове за тяхното изпълнение. 

 
V. Съответствие, последващ контрол: 

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

 

   


