
ДОКЛАД 
 
 На 06.10.2010 г. беше извършена комплексна проверка на “Нестле Айс Крийм 
България” АД, гр. Варна. Целта на проверката беше осъществяване на контрол върху 
компонентите и фактори на околната среда: атмосферния въздух, различните видове 
отпадъци и техните местонахождения, опасните химични вещества и смеси, отпадъчни 
води и шум, излъчван в околната среда.  
 Основната дейност на “Нестле Айс Крийм България” АД е производство и 
търговия със сладолед. Дружеството работи сезонно от януари до август на 24- часов 
режим. През месеците от септември до декември се работи на 8- часов режим. 
  
 Резултати и заключения върху оценката на проверените компоненти и фактори 
на околната среда: 

1. Опасни химични вещества и смеси: 
Дружеството при своята дейност съхранява и употребява химични вещества и 

смеси. За съхранението им са обособени складове за достъп. Това са: дезинфектанти и 
миещи смеси – РЗ – topax 91, РЗ – mip VL, РЗ - topax 19, РЗ – horolitni CIP, РЗ – horolitni 
FL, сярна киселина. Те са в оригинални етикетирани опаковки наредени върху дървени 
палети и каптажни вани за евентуални разливи. Течен азот се съхранява в метална 
цистерна с вместимост 8 т. Отвън на обособена площадка оградена с телена ограда 
амоняк се съхранява в 3 бр. амонячни хладилни компресорни инсталации.  
В склад за суровини в обособено помещение се складира етилов алкохол в пластмасов 
бидон 1 m3. 
Дружеството по смисъла на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) е потребител по 
веригата. Налична е информацията и документацията по Приложение № 1 от 
Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на REACH, утвърдени 
със Заповед. Същата с писма е представена в РИОСВ – Варна, но е необходимо да се 
актуализират данните в Таблица 2 от Указанията и да се изискват актуални 
информационни листове за безопастност от доставчиците. 
 
  
 На основание чл. 28 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) давам следните задължителни 
предписания: 

1. Да се актуализират данните в Таблица 2 от указанията за контрол по Регламент 
REACH. 

2. Да се изискат от доставчиците на химични вещества и смеси информационни 
листове за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с чл. 31 на Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), при спазване на изискванията на 
Приложение 2 от същия регламент. Копия от ИЛБ и Таблица 2 да се представят 
в РИОСВ – Варна. 
                                                                                                   срок: 30.11.2010 г. 
                                                                                                   отг.: изп. директор 
 

2. Компонент “Води” 
В момента на проверката не се формират производствени отпадъчни води, тъй като 

производствената дейност на обекта е преустановена на 03.09.2010 г. 



Битово-фекалните отпадъчни води формиращи се от обекта се заустват в градска 
канализационна система, съгласно Договор за продажба на питейна вода и отвеждане 
на отпадъчни води. Производствените отпадъчни води се отвеждат в локално 
пречиствателно съоръжение, след което се заустват в ревизионна шахта на градската 
канализационна мрежа. Локалното пречиствателно съоръжение функционира 
нормално. Представен е дневник, в който ежедневно се отразяват стойностите на “pH” 
от лабораторията на дружеството. Представени са протоколи от изпитване от 
акредитирана лаборатория. Канализационната мрежа на територията на обекта се 
експлоатира нормално. Няма изтичане на отпадъчни води в повърхностни водни 
обекти. 
Представена е фактура за почистване и отпушване на канална мрежа, като 
почистването се извършва от фирма. 
 

3. фактор “Отпадъци” 
В резултат на използване на химични вещества и препарати (дезинфектанти и 

миещи смеси), мастила и разредители за тях, необходими за индустриалните принтери 
и смазочни масла, използвани за смазване на оборудване, които се доставят в 
пластмасови и метални опаковки ще се генерират отпадъци от опаковки, замърсени с 
опасни вещества.  

В момента на проверката в склад, който се заключва и в полиетиленови чували, 
разположени върху каптажна вана се съхраняват опаковки от използвани мастила и 
разредители за тях в количество около 20 kg. Площадката не е обозначена. Опаковките 
от използваните дезинфектанти и миещи смеси се съхраняват на площадката, 
предназначена за съхраняване на опаковките от използваните мастила и разредители 
(склад) в ляво на помещението, в сградата на пречиствателна станция. Предвидено е в 
същото помещение да се съхраняват и опаковките от използваните смазочни масла. 

На същата площадка се съхраняват кърпи за изтриване и предпазни облекла, които 
са замърсени със смазочни масла, в резултат на дейността на техническата 
работилница. Временното съхраняване се извършва в пластмасова кофа с капак. 

В резултат на смяна на масла в “Амонячна станция” се генерира отпадък маслени 
филтри, като в момента на проверката 8 бр. се съхраняват в сградата на пречиствателна 
станция. 

За всички горецитирани отпадъци не е извършена класификация, съгласно 
изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 44/2004 г.). 

Отпадъци с кодове 020204, 130307*,150101,150102,200121* и 200301 се съхраняват 
съгласно условията в издадено разрешение за дейности с отпадъци, като отпадък с код 
160601 се съхранява в сградата на пречиствателна станция в специализиран метален 
съд, а отпадък с код 170405 се съхранява на открита бетонирана площадка в метален 
контейнер. 

Има извършена класификация на отпадък с код 160215*, който ще се съхранява на 
бетонирана площадка, под навес до площадката за временно съхраняване на отпадък с 
код 150101. Площадката не е обозначена.  

Представени са договори за предаване на генерираните от дружеството отпадъци  за 
160215*, за 200301, за 130307* и за 150101, 150102 и 170405. 

В заверена от РИОСВ – Варна отчетна книга се води редовно отчет за отпадъци с 
кодове 150101, 200301, 150102, 170405, 160601*, 200121*,020204 и 130307*. 
 

На основание чл. 93, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 
86/2003 г. с изм. и доп.) 



1. Да се извърши класификация на всички генерирани в резултат на дейността на 
дружеството отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 44/2004 
г.). 

                                                                                                                       срок: 08.11.2010 г. 
                                                                                                           отг.: изп. директор 

2. Да се актуализира програмата за управление на дейностите по отпадъците, 
съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3, т. 2 от закона за управление на 
отпадъците (ДВ, бр. 86/2003 г. с изм. и доп.) и да се представи в РИОСВ – Варна 
за съгласуване. 

       срок: до месец от утвърждаване на работните листи за класификация на отпадъците 
                                                                                                                       отг.: изп. директор 

4. компонент “Атмосферен въздух” 
За производствените нужди на обекта са инсталирани следните хладилни 

инсталации: 
- хладилен агрегат “Technoice”, работещ с фреон 404 А, количество 60 kg; 
- фризер за сладолед “Coneland”, работещ с фреон 404 А, количество 25 kg; 
- агрегат “Mark I” – работещ с фреон 402 А, в количество 16 kg; 
- агрегат “Mark II” – работещ с фреон 402 А, в количество 16 kg; 
- агрегат “Mark III” – работещ с фреон 402 А, в количество 10 kg; 
- агрегат “Mark IV” – работещ с фреон 404 А, в количество 10 kg; 
- агрегат “Mark I” (склад)– работещ с фреон 404 А, в количество 16 kg; 
- агрегат “Mark II” (склад)– работещ с фреон 422 А, в количество 16 kg; 
- агрегат “Mark I” – работещ с фреон MP079, в количество 8,5 kg; 
- фризер “Mark I” (агрегат 2) – работещ с фреон MP079, в количество 8,5 kg; 
- фризер “Mark II” (агрегат 1) – работещ с фреон MP079, в количество 5,5 kg; 
- фризер “Mark II” (агрегат 2) – работещ с фреон MP079, в количество 5,5 kg; 
 Представени бяха дневници за състоянието на хладилните инсталации, от които 
е видно, че е извършено доливане с фреон 404 – 16 kg, фреон 422 - 16 kg, фреон 402 - 16 
kg, фреон MP079 – 35,5 kg. 
 На склад се съхраняват фреон 404 в количество 6 kg. 
 По данни на Ангел Ангелов (хладилен механик в дружеството) се извършват 
ежедневни проби за херметичност на инсталациите с пропускотърсач “D-TEK” и са 
отразени в дневниците. 
 Пропуските в инсталациите са резултат на повреди. 
  Поддръжката и ремонта на инсталациите се извършва от лицензирани лица, 
работещи в дружеството. 
        

5. фактор “Шум, излъчван  в околната среда” 
Основни източници на шум в границата на промишлената площадка са: 

амонячно-компресорно 3 сгради с по 2 компресора. Всяка сграда е шумоизолирана. 
Има агрегати, охладителни кули – 2 броя, свързани помежду си, изпарителни 
кондензатори – 6 броя. 

Дружеството няма направени собствени периодични измервания за нивата на 
шума, излъчван в околната среда. 
 
 


