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г;77Г  ̂̂ Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о  на око лн а т а  среда и водите

Д О К Л А Д
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД-162/26.11.2019 г. на Директора на РИОСВ -Бургас във 
връзка е изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията 
през 2019 год. на 28.11.2019 г. е извършена комплексна проверка на обект: ’’Ренвал“ ЕООД
-  площадка с местонахождение землище на с. Славянци, община Сунгурларе, област 
Бургас, местност „Орешака“.

Проверката е извършена от екип експерти от РИОСВ - Бургас

Проверени компоненти и фактори на околната среда :
- управление на отпадъците;
- атмосферен въздух;
- води;

Цел на проверката:
Планов текущ контрол на:

1 .Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредба № 1 
от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани 
в атмосферата от обекти е неподвижни източници на емисии и Регламент (ЕО) № 517/2014 г. 
флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006;

2. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни актове;

3. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;

Проверени инсталации и дейности:
- производствени помещения;
- складови площи за суровини и материали и готова продукция;
- площадки за предварително съхраняване на отпадъци, генерирани на площадката;

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.З, п.к.388 
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200 

e-mail: riosvbs@unacs.bg 
www.riosvbs.eu
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Констатации от проверката :
Предметът на дейност на дружеството е производство на вина от грозде -  бели, 

червени, розови и търговия с вина. Капацитетът на винарната е 100000 л/годишно.

Управление на отпадъците

От дейността на дружеството се генерират следните отпадъци: 15 01 01 -  хартиени и 
картонени опаковки, 15 01 02 -  пластмасови опаковки, 15 01 07 -  стъклени опаковки, 15 02 
03 -  абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 /шихти за филтруване на вина/, 02 07 04 -  материали, негодни за 
консумация или преработване /джибри/, 02 07 04 -  материали, негодни за консумация или 
преработване /чепки/ и 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества /опаковки от киселини и основи/, 15 02 03 -  абсорбенти, 
филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 
02 02 /кизелгур за филтруване на вина/, 02 07 05 -  утайки от пречистване на отпадъчни води 
на мястото на образуването им.. За изброените отпадъци е извършена класификация по реда 
на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. За предварително 
съхраняване на отпадъците са обособени обозначени места.

През 2019 г. на площадката не са формирани отпадъци с код 02 07 05 и 15 02 03. През 
проверявания период единствено отпадъците с код 02 07 02 /джибри/ и 02 07 04 /чепки/ са 
предадени на ЗП-ЕТ“Рени Славова“ за наторяване на лозови масиви.

По време на проверката се представи Отчетна книга за отпадъците, която бе проверена и 
заверена. Отчетната книга се води в съответствие с нормативните изисквания.

’’Ренвал“ ЕООД се явява лице, пускащо на пазара опаковани стоки, след употребата на 
които се образуват отпадъци от опаковки. Дружеството изпълнява задълженията си по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки съгласно сключен договор с организация по 
оползотворяване „Екопак България“ АД.

Атмосферен въздух
В работния процес за охлаждане на вино и грозде се използват 2 броя чилъри, които в 

момента на проверката не работят. Същите се използват 20 дни в годината по време на 
кампанията. За тези хладилни съоръжения в момента на проверката не се представят досиета 
за херметичност, съгласно Приложение 3 към чл. 29 от Наредба № 1 от 17 февруари 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.

При извършения оглед се констатира, че външните тела на чилърите не са 
етикетирани съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 на 
комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 
517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на етикетите за продукти и 
оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове. На етикетите не е 
отбелязано вида и количеството на фреона в кг. и съответното количество t СО2 eq.

Дружеството е уведомено всяка година до 15.02. да представя в РИОСВ-Бургас 
информация по приложение № 9 към чл. 35 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г.

Води
За формираните производствени и битово-фекални отпадъчни води от площадката на 

„Ренвал“ ЕООД има изградена локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/. 
Същата е изцяло вкопана в земята. Пречистените отпадъчни води от ЛПСОВ след последна 
изходна шахта се заустват в намиращото са наблизо дере /точки с координати N 42° 451 5,61п,



Е 26° 44* 38,40п/. За заустване на пречистените отпадъчни води няма издадено разрешително 
за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от 
Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ -  гр. Пловдив, съгласно чл. 
46, ал. 1, т. 3 “б“ от Закон за водите. Във връзка с констатираното нарушение на оператора 
„Ренвал“ ЕООД е изпратена покана за съставяне на акт за установяване на административно 
нарушение.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници :
По време на проверката са дадени следните предписания:

1. Да се представят в РИОСВ-Бургас копия от досиета за херметичност на двете хладилни
инсталации, изготвени съгласно Приложение № 3 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. Досиетата 
да бъдат придружени със сертификати за правоспособност на лицата, извършили проверките. 
Срок 13.12.2019 г. Отговорник: Управител
2. Външните тела на хладилните системи да се етикетират според изискванията на Регламент 
2068/2015 г. Копие от етикета да се представи в РИОСВ-Бургас.
Срок 13.12.2019 г.. Отговорник: Управител

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство и последващ контрол

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок за 
изпълнение и отговорник. С писмо изх. №УО-1652 (1)/20.12.2019 г. е удължен срока за 
изпълнение на предписанията до 17.01.2020 г. За изпълнението им ще бъде извършена 
последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.


