ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ”Си Ди Ем” ООД, гр. Гурково, производствена база гр. Гурково

На 26.03.2014 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна планова проверка на
предприятие за производство на свещи - ”Си Ди Ем” ООД, гр. Гурково.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: отпадъци и използване и
съхранение на опасни химичните вещества и смеси.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по счетоводни документи относно
изпълнение на задълженията на дружеството по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и във връзка Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки (НООО);
проверка по условията на съхранение на опасни химични вещества и смеси в дружеството.
Направени констатации:
Управление на отпадъците:
От проверката относно изпълнение на задълженията на дружеството по НООО и ЗУО, се
установи следното: Използваният опаковъчен материал е пластмаса (полипропилен); хартия и
картон (етикети и кашони).
През 2013 г. дружеството е изпълнявало задълженията си по чл. 9 от НООО за постигане на
целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки чрез колективна система,
представлявана от "Екобулпак" АД - организация по оползотворяване (ООп) на отпадъци от
опаковки - договор № Д-2364-К-01/ 01.08.2006 г.
В момента на проверката са представени копия на следните документи: сключен договор
между „Си Ди Ем” ООД и "Екобулпак" АД за поемане на задължение по оползотворяване на
отпадъци от опаковки; анекс към договора с „Екобулпак” АД за 2013 г.; удостоверения,
издадени от ООп за 2013 и 2014 г.; подавани на „Екобулпак” АД отчети за пуснати на пазара
количества опаковки за 2013 г. – 2 бр.; фактури, издавани от ООп и платежни документи към
тях за същата година; декларации за съответствие на опаковките с изискванията на чл. 4, ал. 1
от НООО.
От извършената проверка по счетоводни документи се установи, че за периода 01.01.2013 г. –
31.12.2013 г. „Си Ди Ем” ООД е подавало в срок коректно попълнени справки за пуснати на
пазара количества опаковки (в кг.) на ООп. Лицензионните такси, дължими към ООп са
заплатени в срок.
Коректно се води в дружеството информацията по приложения № 12 (вътрешнофирмена
спецификация) и приложения № 13 (месечни справки-декларации), съгласно изискванията на
чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова
такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
(Наредбата) за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.
Върху опаковките на готовата продукция се поставя ясна и четлива маркировка съгласно
изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от НООО - маркировка за разделно събиране на отпадъци от
опаковки.
Опасни химични вещества и смеси:

В своята дейност фирма „Си Ди Ем” ООД, гр. Гурково използва парафини, стеаринова киселина
и различни видове аромати. Парафините се закупуват от фирма „Евриком” ЕООД, гр. Стара
Загора и фирма „Интералис” ЕООД, гр. София. Ароматите се закупуват в малки количества от
„Евриком” ЕООД, гр. Стара Загора. При проверката беше представен информационен лист за
безопасност за парафина, както и декларация за стеарина, че може да се използва като продукт
в козметиката.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:
Не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство – ЗУО,
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, Наредбата за определяне на реда и размера
за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични
вещества и смеси.

