
 

 

 

Д О К Л А Д 

от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство 

на обект „Феерия – 98” ЕООД, с. Зимница, общ. Стралджа 

 На 11.04.2014 г. експерти от РИОСВ - Стара Загора извършиха планова съвместна проверка на 

обект: „Феерия – 98” ЕООД, с. Зимница, общ. Стралджа. 

Проверени фактори на околната среда: 

управление на отпадъците 

съхранение на опасни химични вещества и смеси 

Експерти от РИОСВ Стара Загора: 

Основна дейност на дружеството е производство на декоративна козметика. Използват се 

ацетон, бази за лак, етилов алкохол и др. 

Управление на отпадъците: 

            Извършена е проверка по изпълнение на изискванията на Наредба за опаковки и 

отпадъци от опаковки (НООО) и на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от която се 

установи следното: дружеството внася суровина, влагана в производството, от Франция и 

Люксембург в метални опаковки, както и опаковки от Индия. За реализацията на готовата 

продукция на българския пазар се използват следните опаковки по материали: полиетиелен 

висока плътност, поливинил хлорид, полипропилен, хартия, картон, безцветно стъкло. 

Дружеството има сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки 

- „Булекопак” АД – № 2133/20.05.2013 г. в сила от 01.05.2013 г. Преди месец май 2013 г. същото 

е имало сключен договор с ООП „Ре Пак” АД. 

Във „Феерия – 98” ЕООД коректно се води информацията по приложения 12 и 13, съгласно 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 за 

2013 и 2014. 

Върху опаковките на готовата продукция, реализирана на българския пазар, се поставя ясна и 

четлива маркировка за разделно събиране на отпадъци от опаковки, съгласно изискванията на 

чл. 5, ал. 1, т. 3 от НООО. 

В момента на проверката са представени следните документи – сключен договор с „Булекопак” 

АД, удостоверение към него, подавани справки за пуснати на пазара опаковки към „Ре Пак” АД 

– 2 бр. и към „Булекопак” АД – 3 бр., фактури към тях и справка за плащанията по тях, 

декларация за съответствие на опаковките с изискванията на чл. 4, ал. 1 от НООО. 

Съхранение на опасни химични вещества и смеси: 

В своята дейност дружеството използва ацетон, бази за лак, оцветители за лак, етилов алкохол 

и др. В обособен склад се съхраняват в оригинални опаковки и по съвместимост изброените 

по-горе химикали. Помещеноето е оборудвано с вентилационна система. Същото е охраняемо 

и без връзка с канализацията. При проверката са представени протоколи от обучения на 

работещите по пожарна безопасност и ЗБУТ при използване на работното оборудване, дневник 

за състояние на суровини и материали, правила за добра производствена практика. Във връзка 



с прилагането на изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси е 

изготвена оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси, която е непълна и не 

отговаря на чл. 9 от Наредбата. 

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство : 

За констатираното несъответствие е дадено предписание, което е изпълнено в срок. 


