
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
 Минис т ер с т во  на  о колна т а  ср еда  и  води т е  
 
 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ 
 
  
 

Д О К Л А Д 
 

От комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
 

 
Обект: „Каменица” АД , град Пловдив 
 
Дата на извършване на проверката: 13.09.2010 г. 
 
Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

 Атмосферен въздух 
 Води 
 Управление на отпадъци 
 Опасни химични вещества 
 Шум 

Експерти от РИОСВ-Пловдив: 
Дора Янкова – младши експерт „Опасни химични вещества”- координатор на проверката 
Даниела Грънчарова  - главен експерт „Контрол горивни инсталации” 
Иван Петров    - главен експерт „Разрешителни и регистрационни режими за дейности по 
управление на отпадъците” 
Величка Хаджитодорова - главен експерт ”Контрол по разрешения за заустване на 
отпадъчни води”. 
Назиле Скендер – младши експерт „Контрол вредни физични фактори” 
 
Представител на „Каменица”АД - гр. Пловдив 
Мариета Йорданова - мениджър ОС и БТ  
 
Цели 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. 
 
 Проверени инсталации и дейности: 
На основание чл.148 ал.3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 174 /  
31.08.2010 г.  на директора на РИОСВ – Пловдив се извърши проверка в «Каменица» АД 
гр. Пловдив с основна дейност производство на бира. 
 Проверени са следните дейности и  инсталации: 

1. Амонячно отделение 
2. Склад за съхранение на масла 
3. Склад за отпадъци от опаковки 
4. Парова централа 
5. Станция за разтвори за дезинфекция 
6. Станция за измиване на пластмасови бутилки 
7. Съоръжение за неутрализация на производствени води 



8. Водоподготвителен цех 
 

 Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1. Компонент „ Въздух” 
 

      Дружеството притежава утвърден от РИОСВ – Пловдив План за собствен мониторинг 
на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. В изпълнение на  
плана са проведени собствени периодични измервания на вредностите, представени в 
доклад по чл.39 от Наредба 6 /ДВ бр.31 /99/ с вх.№ 2678 / 16.11.2009 г. Не е констатирано 
превишение на НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.Към момента 
на проверката за нуждите на производствената дейност се експлоатират котел тип ПКМ 12 
№ 1, като натоварването  е 24 часа в денонощие 
 
     2.Компонент «Води»  
 
      Водоснабдяването с вода за битови и  производствени нужди се осъществява от 
водопровода на град Пловдив. От дейностите на фирмата се формират битови и 
производствени отпадъчни води, включени в градска канализация. Представен  договор с 
«ВИК « ЕООД –Пловдив с № 16344 / 24.04.2008 г., съгласно чл.4 от Наредба 7 от 2000 г. 
Представен протокол от изпитване на производствени води № 059-ОВ/ 05.03.2010 г. 
Линиите за бутилиране на стъклени бутилки са демонтирани и в момемнта на проверката 
работят линии за бутилиране на РЕТ опаковки и кег опаковки. Производствените води се 
формират от изплакване и дезинфекция на бутилки, кег и производствено оборудване. 
Съоръжението за неутрализация в момента на проверката не работи поради липса на 
формиран поток. 
 
     3.Компонент «Отпадъци» 
 
От дейността на площадката, стопанисвана от „Каменица „АД се формират 
производствени и  опасни отпадъци, упоменати в разрешение № 00-ДО-202-01/ 27.10.2006 
г. издадено то МОСВ. 
При проверката се констатира, че са настъпили промени в обстоятелствата по вписване  
относно управленския състав на „Каменица „АД 
На площадката са организирани и създадени места за разделно събиране и временно  
съхранение на отпадъците от дейността на обекта на мястото на образуването им. 
Представени са отчетни книги по образец, съгласно Наредба № 9 от 2004 г., които се 
водят надлежно и са заверени от директора на РИОСВ - Пловдив 
 
4.Компонент „Химични вещества” 
 
Представен инвентаризационен списък на химичните вещества и препарати, 
произвеждани, употребявани и съхранявани от  фирма „Каменица” АД 
О проверката в станцията за разтвори за дезинфекция се констатира, че работните 
разтвори се съхраняват в цистерни с ненарушена цялост на обваловките и пластмасови 
бидони от 1 тон. Останалите химични вещества и препарати се съхраняват, съгласно 
условията за съхранение посочени в информационните листове за безопасност. 
Представени информационни листове за безопасност от всички доставчици и 
производители на употребяваните химични вещества и препарати в „Каменица”АД  
 «Каменица «АД е изпратила до МОСВ информация съгласно изискванията на чл.17 
ал.1от ЗПОЕЩ / ДВ бр.43 / 2008 г./ ,изх.№  1223/ 28.05.2009г.  
 



5.Компонент «Шум» 
 
При проведени контролни измервания на шума излъчван в околната среда от 28.08.2009 г. 
е  установено, че пивоварен завод «Каменица» АД осъществява дейността си по  начин 
който допуска  предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, 
определени в Приложение 2, табл.2 на Наредба 6 от 2006 г./ ДВ бр.58 /2006 / 
Към момента на проверката се  установи, че прозорците към водоподготвителен цех са 
подменени и затворени плътно.Проведени са собствени периодични измервания на 
23.11.2009 г. на шума излъчван в околната среда,като измерените стойности на шума в 
околната среда не превишават нормативно регламентираните стойности. 
През септември 2009 г. е прекратена работата на бутлиращи цехове 1 и 2 за стъклени 
опаковки, което значително намалява натоварените мощности в завода и допринася за 
намаляване на шума в околната среда.  
 
 
Предписания, срокове за изпълнение, отговорници 

 

 Да се актуализира програмата за управление на отпадъците на „Каменица” АД, 
съгласно Закон за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците 
/ДВ бр.41 от 01.06.2010 г./ относно дейностите по управление на отпадъците на 
площадката на „Каменица” АД 

          Срок:13.10.2010 г. 
          Отг. изпълнителен 
                 директор 
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. При неизпълнение на дадените 
предписания, следващата проверка в обекта ще бъде през м. ноември 2010 год.. 

 
 


