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ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
Обект: Предприятие за производство на храни за домашни любимци
Стопанисван от: “ПЛЕВЕН - МЕС” ООД
Дата на извършване на проверката: 01.11.2016 г.
Място на извършване на проверката: с. Ясен, Община Плевен.
Проверени компоненти и фактори на околната среда:
- Управление на отпадъците;
- Контрол на шума в околна среда.
Основание на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за
контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г.
Цели на проверката:
Осъществяване на планов контрол по спазване изискванията на:
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
- Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);
- наредбите към горепосочените закони, приложими към дейностите в обекта.
Проверени са:
- Площадка за съхранение на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството;
- Отчетни документи по управление на отпадъците;
- Източници на шум в околната среда и резултати от проведен мониторинг.
Констатации:
В обекта се извършва производство на млени меса, пушени и трайни колбаси. При
проверката, предприятието е в установен нормален технологичен режим на работа.
На площадката е извършено разширение и ремонт на съществуващия колбасарски цех.
За инвестиционното предложение възложителят е подал уведомление в РИОСВ, вх. №
5831/14.09.2015 г. и е издадено е становище на РИОСВ Плевен, изх.№ 5831/18.09.2015 г. –
предложението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура за
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на екологична оценка (ЕО). За
разширението е издадено разрешение за строеж № 9/12.01.2016 г., от Община Плевен. Предстои
приемане на строежа с Държавна приемателна комисия.
Управление на отпадъците
І Контрол по чл.119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) във връзка с

дейностите по образуване, включително разделното съхраняване, на генерираните
от дейността на дружеството отпадъци.
“Плевен - Мес” ООД е извършило класификация на отпадъците, които се генерират на
площадката по реда на Наредба 2 за класификация на отпадъците. Класифицирани са отпадъци
от утайки от измиване и почистване, материали, негодни за консумация и преработване,
отпадъци от пластмаса, хартиени опаковки, пластмасови опаковки. При проверката на място не
се констатира генериране на отпадъци, различни от класифицираните.
2. Въведена е система за разделно събиране на отпадъците от производствената дейност.
Същите се съхраняват на обособени, маркирани участъци, някои от тях в специализирани съдове
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и в хладилни камери. Помещението е с ограничен достъп. Отпадъците се предават по договор на
фирми, които притежават разрешения за дейности с отпадъци..
Представена е отчетна книга, за отпадъци по Наредба 1/2014г. за отчитане на
генерираните и предадени отпадъци от дейността, заверена в РИОСВ – Плевен под № 296.
Водени са записи за отпадък от хартия ежемесечно.
II.Контрол по изпълнение на изискванията на Наредба за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса и чл. 14 от ЗУО.
1.Дружеството опакова продукцията си, използвайки следните видове опаковки: полиетилен
(LDPE|), полистерен (PS) и хартия (PAP). Изпълнява задълженията си чрез членство в
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
2. Представени са следните документи:
Договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Месечни отчети за периода от месец май 2014г. до месец септември 2016г.
Не са представени
платежни документи за платени лицензионни възнаграждения към
организация по оползотворяване на отпадъци.
Контрол на шума в околната среда
Контрол по чл. 18 от Закона за защита от шума в околната среда
Производствената площадка се намира в урбанизираната територия на с. Ясен и граничи
с мера, дворни места, застроен с къща имот, училище.
Основни източници на шум в околната среда от дейността на предприятието са
компресори към хладилни камери, разположени външно на фасадите на производствените
сгради. Контролно измерване на показателите за шум в околна среда е проведено при
предходната проверка на обекта, документирано с протокол от изпитване № 09-0679 от
26.09.2016 г., издаден от Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС. С писмо, изх.№ 5415 от
11.10.2016 г. на РИОСВ – Плевен, за резултатите от измерването е дадено заключение:
Еквивалентните нива на шум, измерени по границата на промишлената площадка и в
мястото на въздействие (пред най-близката жилищна сграда), не превишават граничните нива на
шум съответно за промишлени зони и територии и за жилищни зони, определени в Таблица № 2
на Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2006 г.
Заключение
„Плевен – мес” ООД извършва дейността си в съответствие с основните изисквания на
екологичното законодателство по фактори отпадъци и шум. При проверката е дадено
предписание да се представят в РИОСВ – Плевен документи по чл. 14 от ЗУО, които не бяха
налични в обекта при проверката.
Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:
- Проследяване и контрол по изпълнение на предписанието;
- Контрол за спазване граничните нива на шум в околна среда;
- Контрол върху изпълнение задълженията на дружеството по спазване изискванията
на приложимото екологично законодателство.
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