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Д О К Л А Д 
за извършена комплексна проверка 

на “Т - Уайнс” ЕООД, с. Коларово, общ. Харманли 
 
 
 

На основание Заповед № 71 / 25.10.2018г. на Директора на РИОСВ – Хасково и във връзка с 
изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2018г., на 
26.10.2018г. е извършена комплексна проверка на “Т - Уайнс” ЕООД, с. Коларово, общ. Харманли. 

         
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 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, 
и придружаващата ги документация 

 Хладилни и климатични инсталации 
 Управление на отпадъците 

 
 

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

       Предмет на дейност: Производство и търговия на вино. 
 

1.  Опаковки: 
Извършена е проверка на „Т - Уайнс” ЕООД, находящ се в с.  Коларово, общ.Харманли, където бе 

констатирано следното: 
 
Проверката е във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на чл.59, ал.1 и чл.14 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса.  

 
         „Т - Уайнс” ЕООД се занимава с производство и търговия на вино от грозде. Дружеството започва 
да бутилира своята продукция от месец април на 2017г. Едноличното дружество реализира своята 
продукция на българския пазар в опакован вид. Опаковките, които се използват са от стъкло, пластмаса, 
хартия и картон, дърво, метал, композит. „Т - Уайнс”ЕООД – с. Коларово, общ. Харманли  осъществява 
износ на опаковани стоки за трети страни - Япония. Дружеството не използва опаковки за многократна 
употреба. „Т-Уайнс”ЕООД – с. Коларово, общ. Харманли членува и има сключен договор с организация 
по оползотворяване на отпадъци от опаковки - “Булекопак” АД – гр.София с № на договора 3284 от 
05.04.2017г., който влиза в сила от 01.04.2017г. във връзка чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО). По време на проверката бе констатирано, че „Т - Уайнс”ЕООД – с. Коларово, 
общ.Харманли няма заплащана продуктова такса за опаковки от опаковани стоки за периода 
01.04.2017г. – 30.09.2018г. Представено е споразумение за погасяване на задълженията между „Т - 
Уайнс“ЕООД – с. Коларово, общ. Харманли и „Булекопак“ АД – гр. София за заплащане на продуктова 
такса за опаковки от опаковани стоки пуснати на пазара за съответния период.   
 
В момента на проверката бяха представени следните документи: 



 

 
1. Договор сключен между „Булекопак” АД – гр. София с № 3284 / 05.04.2017г., в сила от 

01.04.2017г. и „Т - Уайнс” ЕООД – с. Коларово, общ.Харманли.  
2. Удостоверения, издадени от „Булекопак” АД – гр. София с № 3284 на „Т - Уайнс”ЕООД – 

с.Коларово, общ. Харманли за периода 2017г. - 2018г.  
3. Годишна справка за количества опаковки, пуснати на пазара–от внос, вътрешнообщностно 

придобиване и/или от производство в страната, подадено към „Булекопак“ АД - гр. София от „Т - 
Уайнс” ЕООД – с. Коларово, общ. Харманли  за периода на 2017г. 

4. Месечни справки за количества опаковки, пуснати на пазара–от внос, вътрешнообщностно 
придобиване и/или от производство в страната – Приложение №2, подадени към „Булекопак” АД 
- гр. София от „Т - Уайнс” ЕООД – с. Коларово, общ.Харманли за периода 01.04.2017г. – 
30.09.2018г. 

5. Месечни справки–декларации за пуснати на пазара опаковани стоки–Приложение №15 към 
чл.16, ал.1 (обн., ДВ, бр.30 от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016г.) за периода 01.04.2017г. – 
30.09.2018г.  

6. Дневници за покупки и продажби на „Т - Уайнс” ЕООД – с. Коларово, общ. Харманли. 
7. Фактури за реализирана опакована продукция на пазара от „Т - Уайнс” ЕООД – с.Коларово, 

общ.Харманли за периода 2017г. – 2018г. 
8. Митнически документи за извършени износ на опаковани стоки от “Т - Уайнс” ЕООД –  

с.Коларово, общ. Харманли за периода 2017г. – 2018г. 
9. Данъчни фактури, издадени от „Булекопак” АД – гр. София на „Т - Уайнс” ЕООД – с.Коларово, 

общ. Харманли  за периода 01.04.2017г. – 30.09.2018г. 
10. Декларация по чл. 313 от Наказателния Кодекс за достоверност на данни. 
11. Споразумение за погасяване на задълженията между „Т - Уайнс“ ЕООД – с. Коларово, 

общ.Харманли и „Булекопак“ АД – гр. София за заплащане на продуктова такса за опаковки от 
опаковани стоки пуснати на пазара за съответния период.   
 

         „Т - Уайнс” ЕООД – с. Коларово, общ. Харманли изпълнява задълженията си по чл.59, ал.1 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса.  
 

2. Атмосферен въздух:  
 

            Проверката се извършва във връзка с изискванията на НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и 
начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с 
оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането 
на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.  
Дейността на обекта е преработка на грозде, производство и бутилиране на вина. 
 За производствените нужди в обекта са монтирани и се използват следните термопомпени 
инсталации: 
- един водоохлаждащ агрегат , зареден с хладилен агент R 410А в количество 46 кг. ( 96 t CO2 eq); 
- два водоохлаждащи агрегата, всеки зареден с хладилен агент R 410 А в количество 50 кг. (всеки с по 
104,4 t CO2 eq); 
- един водоохлаждащ агрегат , зареден с хладилен агент R 507 C в количество 80 кг. (318,8 t CO2 eq); 
- една хладилна инсталация , заредена с хладилен агент R 407 C в количество 14,5 кг. (27,7 t CO2 eq); 
 
 За всички хладилни инсталации са изготвени и се водят досиета за техническо състояние, 
съгласно Приложение № 3 към чл. 29 от Наредбата. През 2017г. са извършени проверки за херметичност 
на всички хладилни инсталации съгласно нормативните изисквания. Проверките за херметичност и 
дейностите по обслужването са отразени в съответните досиета. За всяка от инсталациите е 
констатирана налична херметичност. Сервизното обслужване се извършва от фирма „Омния 
Контракторс“ ООД – гр. София, притежаваща валиден документ за правоспособност. Проверките за 
херметичност и сервизното обслужване са извършени от сервизен техник Марин Манолов Беляков, 
притежаващ документ за правоспособност І–ва категория , издаден от ББКМ – гр.София с валидност до 
2021г. 

3. Управление на отпадъците:  
 

Дружеството извършва дейности по предварително съхранение на производствени 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, утайки 
получени от обработване на производствени води, за които е извършена класификация на отпадъците по 
реда на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.) през 2015г. 
Отпадъците се съхраняват разделно на открита площадка на територията на винарската изба в 
подходящи за целта контейнери, които са обозначени с кода и наименованието на съхранявания 
отпадък. Не се констатира смесване на различни по вид отпадъци или разпиляване на отпадъци.  

Дружеството предава за последващо третиране производствени 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). При предаване на отпадъци се съставят 
приемо-предавателни протоколи, съдържащи информация за количествата и вида на предавания 
отпадък, дата на предаване на отпадъка, подписани и подпечатани от възложител и изпълнител – 
представени по време на проверката. През  2018 г. са предавани за последващо третиране отпадъци от 
чепки и джибри на „АГРО Ж.А.“ ООД, утайки от пречистване на отпадъчни води на „ИСТ“ ЕООД. 
Отпадъци от опаковки-хартия, пластмаси и стъкло са предадени на „ГРИЙНПЛАНЕТ” ООД, София. 

Отчетността за образувани отпадъци се води в 1 бр. отчетна книга 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. ) с обособени 
5 броя раздела. Отчетната книга е прошнурована, номерирана и заверена от РИОСВ-Хасково. 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. Годишните отчети за образуваните през 2017г. 
отпадъци са представени в ИАОС гр. София в нормативно определения срок на 01.02.2017г.съгласно 
представеното известие за доставка. 
 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
 

Предписания: Във връзка с чл. 119, ал. 6 и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) да 
се представят в седемдневен срок в РИОСВ – гр. Хасково следните документи:                         
(предписания, срок за изпълнение и отговорник за изпълнението им)  

 
1. Счетоводни справки за произведени и реализирани опаковани стоки на пазара от „Т - 

Уайнс”ЕООД – с. Коларово, общ. Харманли за периода 01.04.2017г. – 30.09.2018г. 
 

                            Срок на изпълнение: 02.11.2018г. 
                                                                                  Отговорник: Управител на “Т - Уайнс” ЕООД 
 
        По време на проверката на обекта, стопанисван от „Т - Уайнс” ЕООД – с. Коларово, общ.Харманли 
са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) и е дадено едно предписание, като е поставен срок за неговото 
изпълнение. 

 

V. Съответствие, последващ контрол: 
 

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

                                                 

 


