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ДОКЛАД 

 
за извършена комплексна проверка  

на „Катаржина Естейт“ ЕООД, с.Мезек, общ.Свиленград 
 

На основание Заповед № 70 от 25.09.2017 г. на Директора на РИОСВ - Хасково и 
съгласно списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната 
дейност на РИОСВ - Хасково за 2017 г., на 26.09.2017 г. е извършена проверка на „Катаржина 
Естейт“ ЕООД, находящ се в с.Мезек, общ.Свиленград, обл. 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 – площадки за временно съхранение на производствени и 
опасни отпадъци; 
 Хладилни и климатични инсталации; 
 Формирани отпадъчни води и пречиствателни съоръжения. 
 
ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Предмет на дейност: преработка на грозде, производство и бутилиране на вина. 
 

       І. Управление на отпадъците:  
В резултат на производствената дейност дружеството генерира и извършва дейности по 

предварително съхранение на мястото на образуване, на следните производствени и опасни 
отпадъци с кодове: 020701; 150101; 150102 150103; 150107; 200121*. За всички отпадъци е 
извършена класификация по реда на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците 
(ДВ бр.66/2014 г.).  

Отпадъците се съхраняват разделно, на определени за целта закрити и открити места, от 
територията на ВИ „Катаржина Eстейт”, които места са обозначени. Осигурени са подходящи 
пластмасови контейнери /бинове/, които са надписани с кода и наименованието на 
съхранявания отпадък. За безопасното съхранение на опасния отпадък от излезлите от 
употреба флуоресцентни тръби е осигурен метален шкаф с рафтове, който се заключва, 
разположен в закрито складово помещение. Лампите са поставени предварително в картонени 
опаковки, осигурени са достатъчни количества сяра. Отпадъкът с код 020701 – чепки от 
грозде и джибри се образува сезонно по време на кампания /от м.август до м. септември/ и се 
компостира в специални изгребни ями /2 броя/ в близост до избата в собствени терени.  
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Относно дейността по управление на отпадъците обектът има разработена процедура 
10.2.47_Ф_001 Спецификация ПРП като част от фирмения наръчник на дружеството.  

 При извършения оглед на обекта и около него не се констатира смесване на  различни по 
вид отпадъци или разпиляване на отпадъци. Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8, 
ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012г.) дружеството предава за 
последващо третиране производствени и опасни отпадъци, образувани от дейността си въз 
основа на писмени договори на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от 
ЗУО. По време на проверката са представени договори с „Мики груп” ЕООД от 08.11.2016г. и 
с „Хосвитал“ АД от 18.12.2014 г., които договори се подновяват автоматично всяка година. 

Отчетността за образуваните отпадъци се води в отчетни книги 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. ). Отчетните 
книги са 6 броя - отделни за всеки отпадък, са редовни, заверени от РИОСВ-Хасково на 
15.12.2014 г.. Отчетността се води коректно, като е спазено изискването ежемесечно да се 
отразяват количествата на образувани и предадени отпадъци. Води се и нулева отчетност на 
отпадъците, които не се образуват.         

Годишните отчети за отпадъците за 2016 година са изпратени в срок в ИАОС /на 
10.03.2017г./, видно от изходящия номер на копието и получени в ИАОС гр.София на 
15.03.17г. видно от обратната разписка  представени при проверката.   
       
       ІІ. Атмосферен въздух:           
 Проверката се извършва във връзка на 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 четири хладилни камери 
за охлаждане на грозде, всяка заредена с хладилен агент R 417А по 19 кг. (всяка с по 44,6 t 
CO2 eq), два водоохлаждащи агрегата, заредени с хладилен агент R 407 С по 130 кг. (всеки с 
по 230,6 t CO2 eq)  и два фризера за вино, всеки зареден с хладилен агент R 507А по 27 кг. 
(всеки с по 107,6 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 2016г. са извършени 
проверки за херметичност на всички хладилни инсталации съгласно нормативните 
изисквания. Проверките за херметичност и дейностите по обслужването са отразени в 
съответните досиета. На единия водоохлаждащ агрегат през проверяваната 2016г. има 
добавяне на хладилен агент след откриване на теч на следните дати:01ви, 15ти, 19ти и 
30.08.2016г. Сервизното обслужване се извършва от фирма „Фреш Колд“ ООД – град 
Пловдив, притежаваща валиден документ за правоспособност. Проверките за херметичност и 
сервизното обслужване са извършени от сервизен техник, притежаващ документ за 
правоспособност І–ва категория , издаден от ББКМ – гр. София.  
 

ІІІ. Води:  

На 26.09.2017г. бе извършена планова проверка във връзка с контрол по изпълнение на 
условията от разрешително за заустване № 33740039/18.06.2009г., продължено с РР-
2021/05.08.2014г., издадено от Директора на БДИБР-Пловдив. При проверката се констатира, 
че винарската изба работи. Извършват се технологичните операции прехвърляне и 
бутилиране. Бутилират се по 20 000 бутилки на ден. Битово-фекалните и производствените 
отпадни води постъпват в ПСОВ. Същата работи в автоматичен режим, не е спирана за 
текущи и аварийни ремонти. При днешната проверка беше взета 1 бр.водна проба от 
последната камера на пречиствателното съоръжение. Извършен е собствен мониторинг на 
отпадните води през м.юли тази година. Средното количество на ползваните от кладенец води 
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за производствени цели са в размер на ок.300 куб.м./месец.     
      
ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на 
екологичното законодателство и не са дадени предписания. 

 
V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Катаржина Естейт“ ЕООД, са 
констатирани съответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за 
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 
Закона за водите (ЗВ) и не се налага осъществяване на последващ контрол. 

 
 


