
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„ФИЛИКОН-97”АД-гр.Пловдив 

 
         На основание Заповед №РД-108/09.06.2010г. и Заповед №РД-120/29.06.2010г.  
на Директора на РИОСВ – Пловдив беше извършена проверка на „Предприятие за 
производство на плодови и зеленчукови консерви ”,  собственост на „Филикон-97” АД 
- гр.Пловдив. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент 
въздух, води  и  фактори на въздействие - химични вещества и отпадъци/  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 и дейности: 

1. Котелна централа ; 
2. Помещение за съхранение на химични вещества; 
3. Съдове за временно съхранение на отпадъди; 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
1. Компонент “ Въздух”- 

     Организирани източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 
„Предприятие за производство на плодови и зеленчукови консерви ”,  собственост на 
„Филикон-97” АД - гр.Пловдив са изпускащи устройства към 3бр. котли с номинална 
топлинна мощност 6 МW. Използваното гориво е природен газ. В момента на 
проверката, предвид липсата на производствена необходимост и сезонния характер 
на производство се експлоатира котел №1 . Експлоатационният режим е 10-12ч. – 5 
дни седмично.   
     В съответствие с изискванията на Наредба №6/99г., от страна на дружеството са 
проведени собствени периодични измервания на вредностите, формирани при 
експлоатацията на котел №1. Резултатите са представени пред РИОСВ-Пловдив в 
нужния формат. Не са констатирани несъответствия с НДЕ.  
    Съгласно утвърден „План за собствен мониторинг на емисиите” при стартиране на 
кампания - 2010г. и достигане на устойчив режим на експлоатация, предстои 
провеждане на собствени периодични измервания на вредностите, формирани 
вследствие експлоатацията на останалите два броя котли, разположени на 
територията на котелна централа.  

2. Компонент  „Води”- 
     Формираните от обекта отпадъчни води са битово-фекални, охлаждащи /условно 
чисти/, дъждовни и производствени от измиване на съдове, съоръжения и помещения. 
Формираните отпадъчни води се отвеждат  в градска канализационна мрежа съгл. 
Договор №2884 от 16.06.2010г. с  „В и К” ЕООД.  

3. Фактор „Отпадъци”- 
   Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци с №-09-ДО-139-
02/16.11.2006г. При проверката на място се констатира, че се спазват условията, 
поставени в разрешението , а  именно : 

- Поставени са съдове и табели за временно съхранение на генерираните от 
дейността отпадъци; 

- Води се отчетност съгласно изискванията на Наредба №9 от 2004г. 
- Представени са договори с фирми за предаване на отпадъци от дейността, за 

последващо оползотворяване и рециклиране. 
4. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”- 

    Представен е списък на химичните вещества, употребявани и съхранявани на 
територията на производствената площадка. За дезинфекция на пакетиращия 
материал се употребява водороден прекис, за който е представен актуализиран 
Информационен лист за безопастност /ИЛБ/, изготвен съгл. Приложение 2 към чл.31, 
§ 5 и 6 от Регламент 1907/2006. За дезинфекция на водата и миене на инсталацията 



се употребяват натриев хипохлорит, натриева основа и азотна киселина , като за тях 
са представени ИЛБ, които не отговарят на Приложение 2 от Регламент 1907/2006. В 
тази връзка са дадени предписания. Химичните вещества се съхраняват в оригинални 
опаковки,  в оградено за целта помещение, разположено в „Производствения цех”. Не 
са представени писма от производителите на натриева основа, азотна киселина и 
натриев хипохлорит в потвърждение за извършена предварителна регистрация по 
Регламент 1907/2006. 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 

 Да се представят пред РИОСВ-Пловдив актуализирани Информационни листове 
за безопастност на натриева основа, азотна киселина и натриев хипохлорит. 

 
Срок 14.07.2010 г.  
Отговорник: Изпълнителен директор на „ФИЛИКОН-97”АД-гр.Пловдив 
 

 Да се изискат от доставчиците на натриева основа, азотна киселина и натриев 
хипохлорит писма с документално потвърждение по Регламент 1907/2006г.. 
Копие от същите да се представят пред РИОСВ-Пловдив. 

 
Срок 14.07.2010 г.  
Отговорник: Изпълнителен директор на „ФИЛИКОН-97”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.  
 


