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Д О К Л А Д 
за извършена комплексна проверка 
на ЕТ “Борис Овчаров”, гр. Хасково 

 
 

На основание Заповед № 66 / 04.10.2018г. на Директора на РИОСВ – Хасково и във връзка с 
изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2018г., на 
05.10.2018г. е извършена комплексна проверка на ЕТ “Борис Овчаров”, 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: 

 

 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 
 

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

       Предмет на дейност: Производство и търговия със сладолед. 
 

1.  Опаковки: 
 

 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.  
          Извършена е проверка на фирма ЕТ „Борис Овчаров”, находяща се в гр. Хасково, където бе 
констатирано следното: ЕТ „Борис Овчаров” се занимава с производство и търговия със сладолед. 
Фирмата реализира своята продукция на българския пазар само в опакован вид. Опаковките са от 
пластмаса, хартия и картон. ЕТ „Борис Овчаров” – гр. Хасково използва опаковки за многократна 
употреба – пластмасови каси, които служат за вътрешнофирмени нужди и са заплатени към съответната 
организация по оползотворяване. Фирмата осъществява покупко-продажба на опаковани стоки – 
сладолед. ЕТ „Борис Овчаров” членува и има сключен договор с организация по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки - “Булекопак”АД – гр.София с № на договора 917 от 28.11.2013г., който влиза в 
сила от 01.01.2013г., 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. Договор сключен между „Булекопак” АД – гр. София с № 917 / 28.11.2013г., в сила от 
01.01.2013г. и ЕТ „Борис Овчаров” – гр. Хасково.  

2. Удостоверения, издадени от „Булекопак” АД – гр. София с № 917 на ЕТ „Борис Овчаров” – 
гр.Хасково за периода 2013г. - 2022г.  



 

3. Годишни справки за количества опаковки, пуснати на пазара – от внос, вътрешнообщностно 
придобиване и/или от производство в страната – Приложение№3, подадени към „Булекопак“ АД 
- гр. София от ЕТ „Борис Овчаров” – гр. Хасково  за периода 2015г.–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 ЕТ „Борис Овчаров” – гр. Хасково за периода 01.01.2015г. – 30.06.2018г. 

5. Книги за дневни финансови отчети на ЕТ „Борис Овчаров“  - гр. Хасково.  
6. Дневници за покупки и продажби на ЕТ „Борис Овчаров” – гр. Хасково. 
7. Фактури за реализирана произведена и опакована продукция на пазара от ЕТ „Борис Овчаров” – 

гр. Хасково за периода 2015г. – 2018г. 
8. Данъчни фактури, издадени от „Булекопак” АД – гр. София на ЕТ „Борис Овчаров” – гр.Хасково 

за периода 01.01.2015г. – 30.06.2018г. 
9. Платежни документи, удостоверяващи заплатена продуктова такса за опаковки от опаковани 

стоки към „Булекопак” АД - гр. София от ЕТ „Борис Овчаров” – гр.Хасково за периода 
01.01.2015г. – 30.06.2018г. 

 
        ЕТ „Борис Овчаров” – гр. Хасково 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 Регламент №514 (ЕС) от 16.04.2014г. за флуорсъдържащите 
парникови газове, Регламент №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой  и 
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. В 
обекта са монтирани и се използват следните инсталации: 

-  1бр. замръзвателен тунел, заредена с 14,5 кг R 404 А – 56,9 tCO2eq; 

-  1бр. хладилна инсталация, заредена с 13 кг R 22 ; 

За всички инсталации са създадени и се водят досиета по Приложение №3. През 2017г. на всички 
системи са извършени проверки за течове. Проверките за течове и сервизното обслужване се извършват 
от фирма „Клима-Д“ЕООД, гр.Харманли и сервизен техник, притежаващ валиден документ за 
правоспособност І–ва категория, издаден от ББКМ – гр.София. 

Операторът е информиран за произтичащите от законодателството задължения във връзка с 
изпълнение на изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент 
№1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой, отнасящи се до срока и начина на 
експлоатация на хладилни системи , съдържащи R 22 и процедурата по извеждането им от експлоатация. 
 

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. Вътрешнофирмени спецификации – Приложение № 12 към чл.10, ал.1 (ДВ, бр.53 от 
10.06.2008г.). 

                                  Срок на изпълнение: 12.10.2018г. 
                                                                                                Отговорник: Собственик на ЕТ „Борис Овчаров” 

 
2. Месечни справки – декларации за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчен материал и размера 

на продуктовата такса - Приложение № 13 към чл. 10, ал.3 (ДВ, бр.5 от 20.01.2009г.) за периода 
01.01.2015г. – 30.06.2016г. 
 

                                  Срок на изпълнение: 12.10.2018г. 
                                                                                             Отговорник: Собственик на ЕТ „Борис Овчаров” 

 



 

3. 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 01.07.2016г. – 
30.09.2018г.  

                                  Срок на изпълнение: 12.10.2018г. 
                                                                                           Отговорник: Собственик на ЕТ „Борис Овчаров” 
 

4. Счетоводни справки за произведени и реализирани опаковани стоки на пазара от ЕТ„Борис 
Овчаров” – гр. Хасково за периода 01.01.2015г. – 30.09.2018г. 

 
                                  Срок на изпълнение: 12.10.2018г. 

                                                                                               Отговорник: Собственик на ЕТ „Борис Овчаров” 
 

 
      По време на проверката на обекта, стопанисван от ЕТ „Борис Овчаров” – гр. Хасково са 
констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО) и са дадени четири предписания, като е поставен срок за тяхното изпълнение. 

 

V. Съответствие, последващ контрол: 
 

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

 

 

 

                              


