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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка 
на „Родина-Хасково” АД гр. Хасково 

 
 
На основание Заповед № 57/03.09.2018 г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

списъка на обектите, подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност 
на РИОСВ Хасково за 2018 г., на 03.09.2018 г. е извършена проверка на „Родина-Хасково” 
АД гр. Хасково 

 
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: 
 управление на отпадъците – отчетност, площадки за предварително съхранение 

на мястото на образуване на отпадъците. 
 шум - измерване на показателите на шум в околната среда. 

 
ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:  
Дейността на обекта е производство на машини и съоръжения за хранителната 

индустрия.  
Съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ - гр. Хасково за 2018г. се извършва 
комплексна проверка по следните компоненти: 

 
І. Управление на отпадъците: 
Проверката е на основание Закон за управление на отпадъците (ЗУО). 
На територията на производственото предприятие, дружеството е въвело система за 

разделно събиране и предварително съхранение на мястото на образуване на отпадъците, 
генерирани при извършваните производствени дейности. Отпадъците се съхраняват без да 
се смесват с други материали.  

За съхранение на отпадъците е обособена площадка на откритата част от територията 
на обекта, като отпадъците са поставени в мобилни метални контейнери. По време на 
проверката не се констатира наличие на новообразувани отпадъци. Дружеството не е 
променяло или разширавяло технологията на производство на изделията, като няма 
промяна и в използваното оборудване и суровини.  

При огледа на обекта не се констатира разпиляване или разливи на отпадъци.  
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Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012г.) дружеството предава производствените отпадъци, въз 
основа на сключени писмени договори на лица, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО 
за съответната дейност и отпадък - представени по време на проверката. 

Дружеството води отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда 
за водене на публичните регистри (ДВ, бр. 51/2014).  По време на проверката е представена 
Отчетна книга по Приложение № 1, прошнурована, номерирана и заверена от РИОСВ-
Хасково. Отчетността се води, като е спазено изискването ежемесечно да се отразяват 
количествата на. .образуваните отпадъци. Количествата на предадените отпадъци се 
отразяват по дати. Липсата на дейност с отпадъци през един календарен месец също се 
отразява.  

 

ІІ. Шум 
 
Проверката е на основание Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС). 

Предприятието е промишлен източник на шум, подлежащ на контрол по смисъла на 
чл. 18 от Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/. Обектът не притежава 
комплексно разрешително и няма задължение да провежда собствен периодичен 
мониторинг на шум по чл. 16, т.2 от ЗЗШОС. 

Предприятието се намира в източната индустриална зона на гр. Хасково. Основни 
източници на шум в околната среда на производствената площадка са: гилотина, мармир 
машина, ъглошлайф, портален кран, чукове‚ бормашини и вътрешен транспорт.  Режимът 
на работа на източниците на шум е едно сменен. 

По време на проверката се извърши контролно измерване на показателите на шум в 
околната среда, при 80 % натоварване на съоръженията и машините, източници на шум. 
Извършени са контролни измервания на нивата на шум в 12 бр. измерителни точки по 
измервателния контур и едно измерване на фоновото ниво. 

 
ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: няма 
 
V. Съответствие, последващ контрол 
 
По време на проверката на обекта, стопанисван от „Родина-Хасково” АД са 

констатирани съответствия с изискванията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 
по Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/. 

 
 
 
 
 
Координатор: 
инж. Ст. Крумова 
гл. експерт в дирекция „КОС“ 


