
ДОКЛАД 
 
 На 15.11.2010 г. беше извършена комплексна проверка на “Традел” АД, гр. 
Провадия. Целта на проверката беше осъществяване на контрол върху компонентите и 
фактори на околната среда: атмосферния въздух, различните видове отпадъци и 
техните местонахождения, отпадъчни води и шум, излъчван в околната среда.  
 Основната дейност на “Традел” АД е производство на майонеза,  деликатесни 
сосове и доматени продукти. Производствената дейност се извършва в два цеха: цех за 
майонеза и деликатесни сосове и цех за доматени продукти. 
 Резултати и заключения върху оценката на проверените компоненти и фактори 
на околната среда: 

1. Компонент “Води” 
От обекта се формират два потока отпадъчни води: производствени и битово-

фекални води. 
Производствените отпадъчни води се формират от цеха за майонеза, а именно от 

машината за измиване на стъкления амбалаж; от цеха за доматени продукти при 
измиването на инсталацията за хомогенизиране, както и от оцетното помещение, в 
което има цистерни за оцетен разтвор, който чрез помпи постъпва в инсталацията за 
хомогенизиране. 

Всички производствени отпадъчни води от обекта се отвеждат в градската 
канализационна мрежа. 

Битово-фекалните отпадъчни води, формиращи се от битовките и санитарните 
възли в обекта, постъпват в градска канализация. Представен е договор от 2003 г. за 
продажба на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води.  
На основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда давам следното 
задължително предписание:  

1. Да се представи в РИОСВ – Варна актуализиран договор за приемане и 
пречистване на отпадъчните води. 

2. фактор “Отпадъци” 
Дружеството извършва временно съхраняване на генерираните в резултат от 

дейността отпадъци със следните кодове: 16 03 06; 20 03 01; 15 01 04; 15 01 02; 15 01 01 
и 20 01 21*, за които са утвърдени работни листи. С решение № 208-П/02.10.2007 г. е 
утвърдена програма за управление на отпадъците, с период на действие от 2007 до 2012 
г. 

Хартиени, картонени и пластмасови опаковки се съхраняват в пластмасови 
контейнери пред сградата на дружеството, включени в общинската организирана 
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Металните опаковки се съхраняват на открита площадка, обозначена, до 
складово помещение. 

Излезлите от употреба флуоресцентни тръби се съхраняват в заключен, 
обозначен метален шкаф в склад “резервни части”. 

Органични отпадъци не се генерират от началото на производствената дейност. 
Отчетната книга е заверена от РИОСВ – Варна и е водена редовно. 

2. компонент “Атмосферен въздух” 
Предмет на дейност на дружеството е производство на майонеза, деликатесни 

сосове и доматени продукти.  
За нуждите на производството в обекта са инсталирани следните хладилни 

инсталации: 
- водоохлаждащ агрегат, фабричен № 63229904584, работещ с фреон 410 А, в 

количество 5,5 кг. 



- водоохлаждащ агрегат, фабричен № 63229904583, работещ с фреон 410 А, в 
количество 5,5 кг. 

Поддръжката и ремонта на инсталацията се извършва. 
Проверка за херметичност е извършена. 
- хладилен агрегат “Зора” АНН2503 № 12001, работещ с фреон 22, в 

количество 27 кг. 
- хладилен агрегат “Danfoss”, работещ на фреон 22, в количество 29 кг. 
- хладилен агрегат “Bitzdr”, работещ на фреон 22, в количество 16,5 кг. 
- хладилен агрегат “Danfoss”, работещ на фреон 22, в количество 15 кг. 
Проверките за херметичност са извършени. 
Представени са досиета на системите, с отразени в тях данни за вида и 

количеството на фреона и проверка за херметичност. 
В обекта са инсталирани: 
 - котел “Атмос” фаб. № 8400763, с мощност 99 kW, работно гориво – дърва; 
 - парен котел ОИ, с работно гориво нафта. Мощността на котлите не попада в 

изискванията на Наредба № 6/ ДВ, бр. 31/96 г. 
3. фактор “Шум, излъчван  в околната среда” 

Основни източници на шум, излъчван в околната среда са: компресор, стек 
машина, хомогенизатор с помпа, миялна машина, пълначна машина, етикетираща 
машина, миксер, буферен съд, дозираща машина, машина за затваряне. 
 Дружеството няма направени собствени периодични измервания за нивата на 
шума, излъчван в околната среда. 
 
  


