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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на “Кипс” ЕООД, гр. Кърджали 
 
 
 

На основание Заповед № 18 / 28.02.2019г. на Директора на РИОСВ – Хасково и във връзка с 

изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2019г., на 

01.03.2019г. е извършена комплексна проверка на “Кипс” ЕООД, гр. Кърджали, със седалище и адрес 

на управление: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали. 

         

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 

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

 Хладилни и климатични инсталации. 
 
 

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

 

       Предмет на дейност: Производство и търговия на месни продукти. 

 

1.  Опаковки: 
 

 Извършена е проверка на фирма “Кипс” ЕООД, находяща се в гр. Кърджали, където е 

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.  

“Кипс” ЕООД се занимава с производство и търговия на месни продукти. Едноличното дружество 

използва и пуска на пазара опаковки от опаковани стоки. Опаковките, които се използват са от 

пластмаса, хартия и картон, метал (алуминий). “Кипс” ЕООД – гр. Кърджали не осъществява нито внос, 

нито износ на опаковани стоки. “Кипс” ЕООД – гр. Кърджали използва опаковки за многократна 

употреба – пластмасови каси, които служат за вътрешнофирмени нужди и се заплащат към съответната 

организация по оползотворяване. Едноличното дружество членува и има сключен договор с организация 

по оползотворяване на отпадъци от опаковки - “Екопак България”АД – гр. София с № на договора 742 

от 25.04.2008г. към която заплаща продуктова такса за опаковки от опаковани стоки, дължима по чл. 59, 

ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

По време на проверката са представени следните документи: 

1. Договор сключен между „Екопак България” АД – гр. София с № 742 / 25.04.2008г. и 

“Кипс”ЕООД – гр. Кърджали. 

2. Удостоверение издадено от „Екопак България ” АД – гр. София с № 742 на “Кипс”ЕООД – 

гр.Кърджали, което важи до 31.12.2022г. 



 

3. Годишни отчети за количества опаковки пуснати на пазара – Приложение № 2, подадени към 

„Екопак България” АД - гр. София от “Кипс” ЕООД – гр. Кърджали за периода 2016г. – 2018г. 

4. Прогнозни данни за количества опаковки пуснати на пазара – Приложение № 1 подадени към 

Екопак България” АД - гр. София от “Кипс” ЕООД – гр. Кърджали за периода 2017г. – 2019г. 

5. Вътрешнофирмена спецификация – Приложение № 12 към чл.10, ал.1 (ДВ, бр.53 от 10.06.2008г.). 

6. 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 

01.01.2016г. – 30.06.2016г. 

7. 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. – 

31.01.2019г.  

8. Дневници за покупки и продажби на “Кипс” ЕООД – гр. Кърджали. 

9. Фактури за реализирана опакована продукция на пазара от “Кипс” ЕООД – гр.Кърджали за 

периода 2016г. – 2018г. 

10. Книги за дневните финансови отчети на “Кипс” ЕООД – гр. Кърджали. 

11. Счетоводни справки за реализирани опаковани стоки на пазара от “Кипс” ЕООД – гр.Кърджали 

за периода 01.01.2016г. – 31.01.2019г. 

12. Данъчни фактури, издадени от „Екопак България ” АД – гр. София на “Кипс” ЕООД – 

гр.Кърджали за периода 2016г. – 2018г. 

13. Платежни документи, удостоверяващи заплатена продуктова такса за опаковки от опаковани 

стоки към „Екопак България” АД - гр. София от “Кипс” ЕООД – гр.Кърджали за периода 2016г. 

– 2018г. 

 “Кипс” ЕООД – гр. Кърджали 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.  Опасни химични вещества: 
 

          Проверката е на основание Законът 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).  

Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Съгласно изискванията на Регламента фирмата е „потребител надолу по веригата“ на химични вещества 

в смеси. Фирмата употребява смеси за почистване и дезинфекция, които се закупуват от български 

дистрибутори. По време на проверката бяха представени информационни листове за безопасност за 

всички съхранявани химикали, които отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 

1907/2006. 

Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси 

(обн. ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.). 

При производствената си дейност фирмата употребява смеси за почистване и дезинфекция на 

помещения, контактни повърхности и оборудване. Те се съхраняват в обособено помещение „Миещи 

дезинфенционни материали“. Помещението няма връзка с канализацията, ограничен е достъпа на 

външни лица. Стените са облицовани с европанел, подът е покрит със специална замазка съобразена с 

изискванията за месната индустрия, не се допуска директно попадане на топлинни и слънчеви лъчи 

върху съхраняваните смеси. Всички смеси, които се приемат в склада се завеждат във входящ дневник. 

Големината на складовото помещение е достатъчна за съхраняване на смеси, покриващи плановите 

разходи за най-малко 1 месеца. Всички смеси се съхраняват според условията и изискванията за 

съхранение, посочени в информационни листове за безопасност (ИЛБ), в плътно затворени оригинални 

фабрични опаковки, етикетирани от производителя.  
 

 

 

 

3.   Атмосферен Въздух: 

 

Проверката се извършва във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент /ЕО/ № 

517/16.04.2014 относно някои флуорирани парникови газове, 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 и на Наредба за установяване  на мерки по прилагане 

на Регламент (ЕО) № 1005/2009г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС). 
 

За нуждите на производствената дейност са изградени следните хладилни инсталации: 

1. Хладилна камера А1, съдържаща R 404 А – 6 кг (23,5 t CO2eq); 

2. Хладилна камера А2, съдържаща R 404 А – 6 кг (23,5 t CO2eq); 

3. Хладилна камера 2, съдържаща R 404 А – 5 кг (19,6 t CO2eq); 

4. Хладилна камера 3, съдържаща R 22 – 3 кг; 

5. Хладилна камера 4, съдържаща R 507 А – 3 кг (11,9 t CO2eq); 

6. Хладилна камера 5, съдържаща R 22 – 3 кг; 

7. Хладилна камера 6, съдържаща R 22 – 9 кг; 
 

Във връзка с изпълнение на изискванията на горецитираните нормативни документи за всички 

инсталации са изготвени и се водят досиета по Приложение №3 към чл. 29 от Наредба 1 от 17.02.2019г. 

относно техническото им състояние. Проверките за херметичност през 2018 г. са извършени съгласно 

нормативно изискуемите срокове, като информацията по обслужването е отразена в досиетата на 

системите. Не са констатирани пропуски и течове в сервизираните системи. Проверките за херметичност 

и сервизното обслужване се извършват от фирма „Елплам“ ЕООД – гр. Златоград и сервизен техник 

Пламен Дюлгеров, притежаващ валиден документ за правоспособност № 2339. І – ва категория, издаден 

от ББКМ – гр. София. 
 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

 

Предписания:             
                                          (предписания, срок за изпълнение и отговорник за изпълнението им)  

 

1. Във връзка със Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите, 

за утвърждаване на указания за контролна дейност по ЗЗВВХВС, да се представи в 

РИОСВ Хасково за 2018 г. на електронен /в doc формат/ носител информацията 

изисквана по Приложение № 2 „Формат и съдържание на информацията, събирана и 

поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 

36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP. 

  

                 Срок за изпълнение: 29.03.2019 г. 

                Отговорник: Управител на “Кипс” ЕООД 

 

        По време на проверката на обекта, стопанисван от „Кипс” ЕООД – гр. Кърджали са констатирани 

несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) 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. 


