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                                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министерство на околната среда и водите    

Регионална инспекция по околната среда и водите 
 Пловдив    

 
 

ДОКЛАД 
ЗА  

ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД 
 
         На основание заповед №РД-260/05.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, 
беше извършена комплексна проверка на производствените площадки на „СКФ БЕРИНГС 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД. Проверката се осъществи по дати за следните площадки: 

 
- 23.11.2010г. за площадка в с.Кърнаре, общ.Карлово 
- 24.11.2010г. за площадка в гр.Калофер, общ.Карлово 
- 25.11.2010г. за площадка в гр.Сопот, общ.Сопот.  
 
Обект на проверката бе спазване изискванията на екологичното законодателство 

по компоненти и фактори на въздействие – Отпадъци, Атмосферен въздух, Химични 
вещества, ОВОС и Води. Комплексната проверка  е съгласно утвърден от Министъра на 
околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2010 г.”   
 
I. Цел на проверката: 
   
     

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие 
на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и 
подзаконовите нормативни актове. 
 
 
II. Проверени инсталации /цехове производства/ и дейности: 

 
„СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД е с предмет на дейност производство на лагери и 

лагерни компоненти. Дружеството развива своята дейност на територията на три броя 
производствени площадки, а именно: 

- площадка в с.Кърнаре, общ.Карлово 
- площадка в гр.Калофер, общ.Карлово 
- площадка в гр.Сопот, общ.Сопот. 

1.Площадка в с.Кърнаре, общ.Карлово – дейността на площадката е производство на 
гривни за лагери и се осъществява основно в два цеха: 
 - ковашко пресов цех : 5 бр.преси и 2 бр. пещи за отгряване 
 - стругов цех : 27 бр. линии за струговане и 4 бр. пещи за закаляване.    
2.Площадка в гр.Калофер, общ.Карлово – дейността на площадката е производство на 
гумено-метални шайби и вложки за лагери и се осъществява основно в два цеха: 
 - цех производство метални компоненти 
 - цех производство гумено-метални шайби 
3.Площадка в гр.Сопот, общ.Сопот - дейността на площадката е производство на лагери 
и се осъществява в един основен цех. 
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III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
* За площадка в с.Кърнаре, общ.Карлово 

 
1. Фактор „Отпадъци”- 
От основната дейност на предприятието се формират производствени и опасни 

отпадъци упоменати в настоящето разрешение за дейности с отпадъци с № 09 – ДО – 154 
– 01 от 12.10.2006г. на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД, издадено от РИОСВ-Пловдив.  

На площадката на обекта не се спазват нормативните изисквания за разделно 
събиране и временно съхранение на отпадъците от дейността. При проверката бяха 
представени отчетни книги по Наредба№9/2004г., като същите са надлежно водени по 
образец. Отчетните книги са заверени с подпис и печат на директора на РИОСВ-Пловдив. 
Дружеството има сключени писмени договори за предаване на отпадъците от дейността, 
на лицензирани фирми с цел тяхното по-нататашно третиране.  
 

2. Компонент “ Въздух”-  
 
Производствените халета са с изградена общообменна и локална инсталация за 

отвеждане на отпадъчните газове в атмосферата. През 2010г. са проведени измервания 
на вредностите изпускани с отпадъчните газове чрез комините на аспирацията и 
резултатите показват спазване на емисионните норми. За отопление се използва котелна 
централа с 4 бр. котли със самостоятелни коминни тела. Изпускащите устройства са 
оборудвани с пробовземни точки които са утвърдени с писмо с изх.номер 1752/30.07.09г. 
Резултатите от проведените измервания се представят пред РИОСВ-Пловдив с доклад по 
чл.39 от Наредба №6/ДВ – 31/1999г. 
 

3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”- 
В РИОСВ-Пловдив е представен инвентаризационен списък на химичните вещества и 

препарати, употребявани и съхранявани от „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД в който са 
посочени и доставчиците. Представени са ИЛБ за всички употребявани вещества. 
Доставчиците са представили документи удостоверяващи регистрация по (REACH)/ р-т 
1907/2006г. 

 
4. Компонент “ Води”- 

  
Дружеството притежава разрешително за ползване на воден обект, за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти с номер 33140087/13.09.2010г. Формират 
се битови и производтсвени води като за пречистването им е изградена и работи локална 
ПСОВ за физикохимично и биологично пречистване. Осигурен е достъп до пункт за 
мониторинг, монтирано е измервателно устройство на изход. Уведомена е БД ,,ИБР-
Пловдив’’ с писмо от месец май 2009г. за пломбирането му. Отпадъчните води се 
изследват от акридитирана лаборатория съгласно условията по РЗ. Копие от протоколите 
от собствен мониторинг се представят в РИОСВ-Пловдив. По изследваните показатели по 
РЗ, заустваните води отговарят на ИЕО от РЗ.   
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* За площадка в гр.Калофер, общ.Карлово 
 
 

1.Фактор „Отпадъци”- 
От основната дейност на предприятието се формират производствени и опасни 

отпадъци упоменати в настоящето разрешение за дейности с отпадъци с № 09 – ДО – 154 
– 01 от 12.10.2006г. на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД, издадено от РИОСВ-Пловдив.  

На площадката на обекта се спазват нормативните изисквания за разделно събиране 
и временно съхранение на отпадъците от дейността. При проверката бяха представени 
отчетни книги по Наредба№9/2004г., като същите са надлежно водени по образец. 
Отчетните книги са заверени с подпис и печат на директора на РИОСВ-Пловдив. 
Дружеството има сключени писмени договори за предаване на отпадъците от дейността, 
на лицензирани фирми с цел тяхното по-нататашно третиране.  
 

2.Компонент “ Въздух”-  
 
За отопление се използва котелна централа в която са извършени промени, като са 

монтирани 2 бр. нови котли с мощност всеки по 650 kw. Димните газове се изпускат чрез 
съществуващ комин /общ за двата котела/. За направената промяна РИОСВ-Пловдив е 
уведомена с писмо с вх.номер 1538/21.07.2010г. Извършени са СПИ на 19.11.2010г., на 
котлите и на 4 бр. аспирации към производсвените цехове. Резултатите показват 
спазване на емисионните норми. 
 

3.Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”- 
В РИОСВ-Пловдив е представен инвентаризационен списък на химичните вещества и 

препарати, употребявани и съхранявани от „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД в който са 
посочени и доставчиците. Представени са ИЛБ за всички употребявани вещества на 
български език съдържащи 16 раздела. В изпълнение на мерките за безопасност маслата 
се съхраняват в склад за ГСМ, останалите химични вещества и препарати се съхраняват в 
отделен склад в оригиналните заводски опаковки. 

 
4.Компонент “ Води”- 

  
Дружеството притежава разрешително за ползване на воден обект, за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти с номер 300258/06.02.2004г., продължено 
с разрешение от 04.04.2006г., продължено с решение 468/11.11.2008г. 
Отпадъчните води /битови/ постъпват за пречистване в септична яма. Осигурен е 

достъп до пункт за мониторинг. Производствените води са охлаждащи. Провежда се 
мониторинг на ОПВ и представят протоколи в РИОСВ-Пловдив. Не се провежда 
мониторинг на битови води. На обекта работят 370 бр. работници. Направено е запитване 
с писмо вх.номер 92-00-275/14.05.10г. до община Карлово за включване към 
канализацията на гр.Калофер. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4000, гр. Пловдив,  бул. “Марица” №122, тел.,факс 032/628-994 в.101, Зелен телефон, факс: 032/ 643-245, 
 e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg;  www.riosv-pd.hit.bg 

 
 

   
* За площадка в гр.Сопот, общ.Сопот 

 
1.Фактор „Отпадъци”- 
От основната дейност на предприятието се формират производствени и опасни 

отпадъци упоменати в настоящето разрешение за дейности с отпадъци с № 09 – ДО – 154 
– 01 от 12.10.2006г. на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД, издадено от РИОСВ-Пловдив.  

На площадката на обекта се спазват нормативните изисквания за разделно събиране 
и временно съхранение на отпадъците от дейността. При проверката бяха представени 
отчетни книги по Наредба№9/2004г., като същите са надлежно водени по образец. 
Отчетните книги са заверени с подпис и печат на директора на РИОСВ-Пловдив. 
Дружеството има сключени писмени договори за предаване на отпадъците от дейността, 
на лицензирани фирми с цел тяхното по-нататашно третиране.  
 

2.Компонент “ Въздух”-  
 
Изградена е котелна централа с 3 бр. котли /един на дизелово гориво и два на метан/. 

Метановите котли не са въведени в редовна експлоатация. 
Направено е увеличение на височината на комините с цел изпълнение на изискванията 

на чл.4 от Наредба 61. Дружеството провежда СПИ на вредностите изпускани с 
отпадъчните газове чрез комините и резултатите показват спазване на емисионните 
норми.  
 

3.Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”- 
В РИОСВ-Пловдив е представен инвентаризационен списък на химичните вещества и 

препарати, употребявани и съхранявани от „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД в който са 
посочени и доставчиците. Представени са ИЛБ за всички употребявани вещества на 
български език съдържащи 16 раздела. Извършена е предварителна регистрация на 
химичните вещества и препарати съгласно изискванията на регламент 1907/2006г. /ЕО/ 
Не е представен документ за извършена предварителна регистрация на разтворител 

,,ЕКСОЛ”.  
В изпълнение на мерките за безопасност разтворителя ,,ЕКСОЛ” се съхранява в 3 бр. 

подземни резервоара с вместимост от по 20 тона. Останалите химични вещества и 
препарати се съхраняват в отделен склад в оригиналните заводски опаковки. 

 
4.Компонент “ Води”- 

  
От производствената дейност не се формират отпадъчни води. Формират се битово-

фекални води, като същите са включени съгласно договор между „СКФ БЕРИНГС 
БЪЛГАРИЯ”ЕАД и ,,ВМЗ’’ЕАД в колектора на ,,ВМЗ’’ЕАД. На площадката няма изградено 
съоръжение за пречистване на води. ОВ се заустват в р.Манастирска. Издадено е 
разрешително за заустване ,,ВМЗ’’ЕАД-Сопот.  

 
5.ОВОС И ЕО - 

  
За обекта е издадено решение по ОВОС номер 27-10/2002г. на МОСВ-София. Условията 

в решението на етап експлоатация се изпълняват. Актуализирани са разрешителните за 
заустване по т.9 и т.10 от решението по ОВОС на МОСВ-София. 
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IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 
 
* За площадка в с.Кърнаре, общ.Карлово 

 
 Да се обособят места за разделно събиране и временно съхранение на мястото на 

образуване, на отпадъците от дейността. 
 
Срок:06.12.2010г. 
Отговорник: изп.директор на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД 
 

* За площадка в гр.Калофер, общ.Карлово 
 

 Да се представят пред РИОСВ-Пловдив резултатите от проведените СПИ с доклад, 
изготвен съгласно чл.39, ал.2 от Наредба6/99г. 

 
Срок:20.12.2010г. 
Отговорник: изп.директор на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД 
 

 Да се представи пред РИОСВ-Пловдив актуализиран план за собствен мониторинг с 
отразени в него направените промени в котелната централа. 

 
Срок:20.12.2010г. 
Отговорник: изп.директор на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД 
 

 Да се представят пред РИОСВ-Пловдив протоколи от собствен мониторинг на ОВ, 
съгласно условията поставени в РЗ. 

 
Срок:20.12.2010г. 
Отговорник: изп.директор на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД 
 

* За площадка в гр.Сопот, общ.Сопот 
 

 Да се представи пред РИОСВ-Пловдив копие от документ от доставчик на 
разтворител ,,ЕКСОЛ’’ за извършена предварителна регистрация съгласно 
изискванията на р-т 1907/2006г. /ЕО/ . 

 
Срок:20.12.2010г. 
Отговорник: изп.директор на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД 
 

 След въвеждане в редовна експлоатация на метановите котли да се уведоми 
писмено РИОСВ . 

 
Срок:до 7 дни след въвеждане в редовна експлоатация 
Отговорник: изп.директор на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД 
 

 Да се предприемат действия за включване на битово-фекалните води в градска 
канализация на гр.Сопот и ПСОВ-Сопот. 

 
Срок:20.12.2010г. 
Отговорник: изп.директор на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД 
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 Да се открие процедура за утвърждаване на актуализиран проект на програма за 
управление на отпадъците /за всички площадки на „СКФ БЕРИНГС 
БЪЛГАРИЯ”ЕАД/, съгласно изискванията на ЗУО ДВ-86/2003г. и ЗИД на ЗУО ДВ-
41/01.06.2010г. 

 
Срок:20.12.2010г. 
Отговорник: изп.директор на „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ”ЕАД 
 
 
 
V. Съответствие, последващ контрол 

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното 
отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща 
проверка при необходимост на място и/или по документи.  
 


