
                                                                     Д О К Л А Д  
 

ОТНОСНО:  Извършена проверка  на  обект „Винарска изба Съединение” гр. Съединение, 
Община Съединение на „Винпром Пещера” АД гр. Пловдив  
 
На основание Заповед РД - 221 / 30.09.2010 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка 
с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2010 
год. на 22.10.2010 год.  е извършена комплексна проверка на обект „Винарска изба 
Съединение” гр. Съединение на „Винпром Пещера” АД гр. Пловдив 
 
1.Цел на проверката: 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 
обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната 
среда.   
2.Проверени инсталации и дейности: Основен предмет на дейност -  производство на 
червени и бели вина и съхранението им.  
Проверени бяха Изба № 1 и Изба  № 2 за съхранение на бели и червени вина 
Площадки с танкери за съхранение на бели и червени вина и  дестилати 
Дестилационна колона –не работи от 2007- 2008 гоод. 
Парова централа – природен газ 
Азотно стопанство 
Склад за временно съхранение на опасни отпадъци 
Пречиствателни съоръжения за производствени и ботови отпадъчни води 
Склад за съхранение на химикали 
3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
 3.1.По компонент въздух – на площадката е изградена парова централа осигуряваща 
производствените нужди с технологична пара и отопление през зимния сезон. В котелното 
отделение са монтирани 2 бр. водогрейни котли с номинална мощност всеки по 1,116 MW. 
Използвано гориво - природен газ. Дружеството има изготвен план за собствен мониторинг 
на емисиите отделяни в атмосферния въздух , съгласно изискванията на ЗЧАВ, Наредба № 
6/1999 год. и Наредба № 2/ 1998 год. Дружеството е изготвило Доклад за собствени 
периодични  измервания на вредните емисии през 2010 год. извършени от акредитирана 
лаборатория. Нивата на всички замърсители  са под нормите за допустими емисии съгласно 
Наредба № 1 /2005 год.  
3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – „Винпром Пещера” АД притежава  Разрешително 
за ползване на воден обект за  заустване на отпадъчни води № 33150012 / 03.11.2009 год. 
издадено от БДУВ ИБР- Пловдив. Отпадъчните битово - фекални води   се пречистват в 
локално пречиствателно съоръжение  включващо СЯ; ФТ и контактен резервоар със 
смесител. Изградено е ЛПС за отпадъчните води от дестилационната колона . Същото не 
работи. Отпадъчните води от обекта заустват в р. Потока.  Представен е протокол от 
изпитване от проведен собствен мониторинг за 2010 год. от акредитирана лаборатория. 
Пробата отговаря на ИЕО посочени в РЗ за изследваните показатели.  Не е констатирано 
замърсяване на р. Потока  и при извършена контрална проверка през м. септември 2010 год.  
Дружеството е изготвило План за провеждане на собствен мониторинг.  
3.3.Фактор отпадъци –  при производството на червени и бели вина в производствена база 
„Винарска изба Съединение” стопанисвана от „Винпром Пещера” АД се формират 
производствени и опасни отпадъци посочени  в Разрешение № 00-ДО-207-00/ 25.04.2006 год. 
издадено от МОСВ. Дружеството притежава съгласуван Проект за управление на дейностите 
за отпадъци от дейността на ВИ Съединение. Проектът е съгласуван от РИОСВ- Пловдив с 
писмо изх. № 99/ 15.02.2006 год. На площадката на ВИ Съединение се спазват условията за 



разделно събиране и временно съхранение на мястото на образуване на отпадъци от 
дейността, съгласно издаденото разрешително. 

3.4. Фактор химични вещества – на територията на обекта се намира азотно стопанство 
обслужвано от фирма „MESSER”. За дезинфекция се ползва препарата калгонит и хлорна 
вар. При ферментация на виното , като добавка се използва амониев сулфат. Не са 
представени информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на използваните химични 
вещества и препарати.  Калгонит и амониев сулфат се съхраняват в сухо складово 
помещение. 
„Винпром Пещера” АД е изпратило  до МОСВ информация по чл. 15 във връзка с чл.17 ал.1 
от ЗОПОЕЩ /ДВ бр.43 от 2008 год. и е изготвило собствена оценка във връзка с всяка 
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.  

3.5. Фактор  шум – производствената площадка на ВИ Съединение се намира в 
промишлената зона на гр. Съединение. Най-близките жилищни сгради се намират на около 
60 м. от обекта.  Дейността е сезонна  с продължителност  на кампанията около 1 месец. 
Основната дейност в обекта е свързана с производство и съхранение на бели и червени вина. 
4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следв: 

 Да се актуализира Проекта за управление на дейностите за отпадъци  на „Винпром 
Пещера” АД съгласно ЗИД на ЗУО / ДВ бр.41 от 01.06.2010 год. 

                                                                                             Срок -22.11.2010 год..                                           
 Да се представи в РИОСВ- Пловдив  копия от информационните листове за 

безопасност на калгонит, хлорна вар, амониев сулфат и азот 
                                                                                            Срок – 29.10.2010 год 
 Да се представи копие от платежен документ за платена такса за заустване на 

отпдъчни води за 2009 год. 
                                                                                             Срок -29.10.2010год.                                             

 
Отговорник по изпълнение на дадените предписания  е Изпълнителният Директор „Винпром 
Пещера” АД гр. Пловдив  

5.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 и 
отговорник. 
 
Директор на РИОСВ- Пловдив ................................................... 

                                                               инж. Валя Атанасова 

 
   
 
 
 


