
 
 
 
 

Д О К Л А Д  
 

ОТНОСНО:  Извършена на 26.05.2010 г. проверка  на  обект „Дестилерия за 
преработка на етерично маслени култури” с. Каравелово Община Карлово 

 на „БЪЛГАРСКА РОЗА”  АД Карлово 
 
На основание Заповед РД - 82 / 13.05.2010 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив 
във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на 
инспекцията през 2010 год. на 26.05.2010 год.  е извършена комплексна проверка 
на обект  „Дестилерия за преработка на етерично маслени култури”с. Каравелово.   
Инсталацията е собственост на „БЪЛГАРСКА РОЗА”  АД  гр. Карлово ул. 
„Индустриална зона” № 1. "Българска роза " АД - Карлово е утвърден 
производител на натурални ароматични продукти.  

 

1.Цел на проверката: 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване на текущ 
контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по 
компоненти и фактори на околната среда, както и изпълнение на условията в 
разрешителните по  ЗВ и ЗУО с цел недопускане  замърсяване  на околната среда. 
При проверката се констатира, че  се  извършва производство на  етерично масло 

от маслодайна роза  

 Дейността на инсталацията има сезонен характер. Подготовката за кампания 
2010 год. е стартирала на 17.05.2010 год., като преработката на розов цвят е от 
23.05.2010 год.  
 
 2.Проверени инсталации и дейности: 
-дестилационни апарати – налични 9 бр. при проверката работят 6 бр. 
-котелна централа ; 
-ремонтна работилница 
-пречиствателно съоръжение – 3 бр. бетонови утаители и шнекова преса за 
улавяне на отработения розов цвят 
-съхранение на генерираните от дейността на обекта отпадъци; 
-съоръжения за съхранение на гориво -  резервоар за мазут – 1 бр.  и 3 бр. 
цистерни за нафта. 
 
 3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

 3.1.По компонент въздух – съответствие със Закона за чистотата на атмсферния 
въздух – котелната  централа работи с 1 котел ПКМ 12 с мощност  9 mW             
в непрекъснат режим. До 26.05.2010 год. от страна на дружеството не е проведен 
собствен мониторинг на отпадъчните газове, изпускани в атмосферата в 
съответствие с изискванията на Наредба №6/1999 г. Представено е възлагателно 
писмо до акредитирана лаборатория за извършване на СПИ.  



 3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – съответствие със Закона за водите – 
"Българска роза " АД има издадено Разрешително за ползване на воден обет с цел 
заустване на отпадъчни № 300746/10.02.2005 год. продължено с Решение № 232 
/04.03.2008 год. Отпадъчните производствени  води заустват в общински 
отводнителен канал, вливащ се в р. Татлъ дере, десен приток на р. Стряма.      
.Извършва се механично улавяне на отработения  розов цвят посредством  
шнекова преса.  При проверката се констатира изтичане на производствени води 
от пробив на стената на утаителя . Работи се по отстраняване на пробива. До 
26.05.2010 год.  от страна на дружеството не е проведен собствен мониторинг на 
заустваните отпадъчни води. Съгласно условие от разрешителното той се 
провежда 1 път по време на кампания. Премахнато е нерегламентирано 
заустване, както и е осигурен достъп до пункта за мониторинг, с което са 
изпълнени предписания дадени при  предишна проверка. Представен е платежен 
документ за платена такса за заустване на отпадъчните води. 

 
3.3.Фактор отпадъци – за извършване на дейности с отпадъци "Българска 

роза” АД  притежава Разрешително за дейности с отпадъци № 09-ДО-030-02/  
12.06.2006 г.издадено от РИОСВ- Пловдив . При проверката се констатира, че на 
производствената площадка се формират отпадъци които не са включени в 
притежаваното разрешително, както следва: от ремонтната дейност на 
товароподемната и транспортна техника, от дейността в ремонтна работилница, 
от опаковки замърсени с опасни вещества,огпадък с код 15.02.02* - адсорбени 
замърсени с опасни вещества. В разрешителното не са включени количествата и 
начините на обезвреждане на отпадъците формирани от дестилацията на розов 
цвят.  
 

3.4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както 
следв: 

- да се проведът СПИ на вредностите изпускани в атмосферата от неподвижния 
източник на площадката, като резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив в 
нужния формат, съгласно чл.39 ал.2 от Наредба №6/ 1999 год /ДВ бр.31 от 1999 
год./. Срокът за изпълнение е до края на кампания 2010 год.   
-дейностите по управление на формираните отпадъци да се приведът в 
съответствие със изискванията на ЗУО /ДВ бр.41 от 01.06.2010 год 
 в срок до 26.06.2010 год  
- до края на кампанията по преработка на розов цвят да се извърши мониторинг 
на качеството на заустваните отпадъчни води, кото в РИОСВ- Пловидв се 
представи копие от протокола за изпитване. Изпитването да се извърши от 
акредитирана лаборатория. 
- да се отстрани пробива в най-краткият възможен срок  и се уведоми РИОСВ 
 
Отговорник по изпълнение на направените предписания е Прокуриста на 
"Българска роза " АД Карлово. 
 

4. Съответствие, последващ контрол 
За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време 
на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение. Следваща 
проверка на обекта  с цел контрол изпълнение на направените предписания ще се извърши  
през м. юли 2010 год.от експертите, участвали в комплексната проверка на 26.05.2010 г  



 
 

 

 

 


