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От комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
 
На обект “Спиртна фабрика”, с. Катуница,  собственост на „Винпром Пещера” АД - 
гр.Пловдив 
Дата на извършване на проверката: 02.11.2010 г. 
 
 
І.Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

 Атмосферен въздух 
 Води 
 Опасни химични вещества 
 Шум 

ІІ.Проверени инсталации и дейности:        
Проверката е извършена на основание Заповед №РД-240/12.10.2010г. на Директора 
на РИОСВ – Пловдив, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите 
„План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2010 г.” 
 

1. Котелна централа с 2 броя котли ПКМ12; 
2. Помпена станция (Водооборотен цикъл) ; 
3. Реконструкция на съществуващ производствен цех за изграждане на ново 

котелно помещение за изгаряне на биомаса; 
4. Компресорно към ферментационно отделение; 
5. Ферментационно отделение; 
6. Декантер – сепаратор на шлемпа;  
7. Зърно база - приемане, съхранение и почистване на зърно; 
8. Пет колонна дестилерия с водоохладителна кула; 
9. Определена площадка за пречиствателно съоръжение – за модулно биологично 

пречистване; 
10. Резервоари за съхранение на етилов алкохол – 8 броя и полуподземни дневни 

резервоари за дневно съхранение на етилов алкохол - 8 броя; 
11. Склад за съхранение на химични вещества; 
12. Елеватори към силози за зърно; 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1. Компонент “ Въздух”- 
     В съответствие с изискванията поставени в Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, дружеството провежда собствени периодични измервания на вредностите 
изпускани в атмосферата от неподвижен източник – ПКМ 12. Димните газове се 
изпускат в атмосферата организирано,  посредством самостоятелни изпускащи 
устройства, оборудвани с  пробовземни точки.  
 

2. Компонент  „Води” 
   „Винпром Пещера” АД, гр. Пловдив има издадено Разрешително за ползване на 
воден обект за заустване на отпадъчни води № 33720007 от 23.03.2009г., издадено от 
Басейнова дирекция  за управление на водите, Източнобеломорски район – гр. 
Пловдив (БДУВИБР). Разрешителното е изменено с решение №РР-793/03.11.2009 с 
краен срок 2015г. Има изготвен и съгласуван от БДУВИБР – Пловдив, „План за 
собствен мониторинг” с писмо изх. №-МП-02-394 от 01.11.2010г. Дружеството 
провежда, предвидения в плана собствен мониторинг, представени са протоколи № 
111-ОВ/28.04.10г. и №280-ОВ/27.10.2010г. Обекта „Спиртна фабрика”, с. Катуница е 
включен в утвърден от МОСВ – София, списък на обекти подлежащи на мониторинг 
два пъти годишно. От протоколите за изпитване е видно, че заустваните отпадъчни 
води, превишават индивидуалните емисионни норми посочени в разрешителното. Към 
момента на площадката на обекта няма изградено съоръжение за пречистване на 



формираните  отпадъчните води от дейността на дружеството. Има наложена текуща 
санкция с наказателно постановление №С-И-60/07.09.2009г., считано от 21.07.2009г. 
за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното. 
Изготвен е проект за вътрешнозаводско оборотно пречиствателно стъпало, за което 
има издадено  Разрешение за строеж от община Садово № 83/06.10.10г. 
 

3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”- 
    Представен е инвентаризационен  списък на химичните вещества, употребявани и 
съхранявани на територията на производствената площадка на „Спиртна фабрика” с. 
Катуница. „Винпром Пещера” АД, гр. Пловдив е извършила предварителна 
регистрация на етилов алкохол, съгласно изискванията на регламент 1907/2006г. 
(т.нар. REACH). Представени информационни листове (ИЛБ) за безопасност на 
употребяваните от фирмата вещества на български и език, съдържащи 16 раздела. 
ИЛБ на етиловия алкохол произвеждан от фирмата е изготвен съгласно изискванията 
на чл. 31 на REACH. Към момента на проверката се извършва реконструкция на 
помещението за втечняване и съхранение на въглероден двуокис, който се отделя при 
ферментационните процеси в производството. Етиловия алкохол се съхранява 
временно в 8 броя полуподземни резервоари и постоянно в 8 броя резервоари 
оборудвани с обваловки. Химичните вещества употребявани от „Спиртна фабрика” с. 
Катуница  се съхраняват в склад с оригинални заводски опаковки. „Винпром 
Пещера”АД, гр. Пловдив е изпратила до МОСВ – София, информация съгласно 
изискванията на чл. 17, ал. 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43 от 2008г.) с изх. №545 от 
29.05.2009. Фирмата е изготвила собствена оценка, във връзка с всяка 
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. 
 

4. Фактор „Шум” 
Производствената дейност на „Спиртна фабрика”, с. Катуница се извършва в 

промишлена зона, която граничи пряко с жилищна зона. На 24.08.2010 са 
проведените контролни измервания на показателите за шум в околната среда, 
излъчван от дейността на предприятието. Въз основа на резултати отразени в 
Протокол от изпитване №1043/2010гг. От 04.10.2010г. на Регионална лаборатория – 
Плводив, към ИАОС – София е направена оценка на съответствието на измерените 
стойности на нивата на шум  с нормативно регламентираните гранични стойности. 
Дневното, вечерното и нощното ниво на шум на контролираните места във всички 
измерителни точки, съответстват на граничните стойности, съгласно Наредба 
№6/2006 (ДВ.бр.58/2006) по отношение на контролираните параметри. През 2009г. е 
реализиран проект за обезшумяване на „Спиртна фабрика”, с. Катуница.  

 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 

 Да се представи пред РИОСВ – Пловдив План за мониторинг с включени всички 
неподвижни източници 

 
Срок: 17.11.2010 г.  
Отговорник: Изпълнителен директор на „Винпром Пещера”АД-гр.Пловдив 
 

 Да се представят резултати от собствени периодични измервания за котел ПКМ 
12–резервен с доклад изготвен по чл. 39, ал.2 от Наредба №6/1999 (ДВ бр. 
31/1999) 

 
Срок: До един месец от провежданена измерването  
Отговорник: Изпълнителен директор на „Винпром Пещера”АД-гр.Пловдив 
 

 Да се представи информация в РИОСВ-Пловдив за количеството гориво 
изразходвано за една година. 

 
Срок: 17.11.2010 г.  
Отговорник: Изпълнителен директор на „Винпром Пещера”АД-гр.Пловдив 

 
 



 
 

 
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.  
 
 
 
инж. В. Атанасова 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Пловдив:                                                           
 
10.11.2010 
 
 
 
 


