
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

 
 

1/4 

 4700  гр. Смолян,  ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg,  http://riewsm-bg.eu               

 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Н – к отдел «КОС»: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121 

 

 

ДОКЛАД 
 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 15.04.2014 год. на 

ТПК„Михалково” – с.Михалково, Община-Девин, „Водоналивен цех” – 

с.Михалково 
 На основание Заповед № РД – 07 – 22/17.03.2014 год. на Директора на 

РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на ТПК„Михалково” – 

с.Михалково, Община-Девин, „Водоналивен цех „Стъкло””, „Водоналивен цех 

„ПЕТ бутилки”” – с.Михалково 
 

 І.Цели на проверката 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – 
Смолян по компоненти и фактори на околната среда: води, въздух и отпадъци и да 
се даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на 
обекта с изискванията на екологичното законодателство. 
 Целите на проверката са: 
 1.Итегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда; 
 2.Недопускане експлоатацията на производството и дейностите без 
необходимите разрешителни; 
 3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни и 
евентуално тяхно актуализиране. 
 

 ІІ.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 
 1.Водоналивен цех-поточна линия стъкло; 
 2.Водоналивен цех-поточна линия ПЕТ бутилки; 
 3.ПКЦ с два броя котли; 
 4.Хладилни инсталации-5 бр.; 
 5.Пречиствателни съоръжения за отпадни води-2 бр. 
 

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 
 „Водоналивен цех” към ТПК”Михалково”-с.Михалково в този си вид 
съществува от 1970 год. Минералния извор е открит през 1926 год., като първа 
копка се прави през 1942 год. и се изграждат каптажни съоръжения. Първата 
бутилка вода е пусната през далечната 1952 год., а модернизации се правят през 
1970 год. и 1990 год. В края на 2011 год. е пуснат в експлоатация нов и модерен цех 
за производство с ПЕТ бутилки в разфасовки от по 0,5 л, 1,5 л, 3 л, и 8 л. 
 Производствената дейност се организира в два цеха-„Водоналивен цех 
„Стъкло”” и „Водоналивен цех „ПЕТ””, и спомагателни помещения и съоръжения. 
 Предприятието работи на нормален осем часов работен ден и пет дневна 
работна седмица. Работещите в предприятието през зимните месеци са около 35 
човека, а през летните месеци са около 55 човека. 
 Минералната вода се бутилира съгласно Разрешение за бутилиране на МЗ № 
9/7.12.2000 год., ТД 001-2009 год.. 
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 Изворната вода се бутилира от каптиран извор „Персенк” съгласно 
Разрешително за водоползване№ ПТ545/26.05.2003 год., ТД 03-2009 год. 
 За находище на минерална вода „Михалково” е издаден концесионен договор 
от 12.02.1999 год., като водата се добива от сондажни водоизточници № 1аВП и 
1ВКП. 
   

 1.Компонент „Води” 
Отпадъчните води на обекта са разделени на производствени от цех „Стъкло“ 

и битово-фекални отпадъчни води от санитарните възли. 
 Отпадъчните води от измиването в цех „Стъкло“ през площадкова 
канализация постъпват в неутрализатор, който е напълно автоматизиран. След 
неутрализацията, водите се смесват с битово-фекалния поток и през външна 
канализация с дължина около 70 м. постъпват в два последователни утаителя за до 
пречистване и се заустват в р. Чурековска, съгласно условията на РЗ № 1002 / 
31.07.2003 год., издадено от БД УВ „ИБР”- гр. Пловдив. 
 Видими следи от биологично замърсяване след точката на заустване няма. 
 На обекта се води редовно собствен мониторинг съгласно поставените 
условия в Разрешителното за заустване. От представените протоколи за изпитване 
през 2013 год. няма превишения на ПДК на нормите по показатели, маркирани в 
Разрешителното. 
 При проверка е взета водна проба на изход утаители преди заустване в р. 
Чурековска съвместно с представители на РЛ-Смолян и ТПК”Михалково”.  
 

 2.Компонент „Въздух” 
За технологични нужди се използват два броя котли - ГНП-550 и ПЛАМ 550 на 

течно гориво-нафта. 
Хладилните машини с над 3 кг. фреон са: 
- Инсталация за втечняване на СО2 с R507 -9 кг, пусната в експлоатация на 

04.03.2014 г. Машината е проверена за херметичност на 25.03.2014г. 
- Водоохлаждаща инсталация - през 2013 год. е дефектирала MANEUROP, 

упоменато е в годишният отчет, инсталирана е нова машина BITZER с R407С-25 кг. 
Машината е заредена с фреон на 11.0713 год., проверена е за херметичност на 
09.08.13 год.. Не съответства цитираното количество фреон в годишният 
отчет(използвани количества вещества за допълване), като са посочени 18 кг., а в 
досиетата е упоменато, че са използвани 25 кг. 

- Охладител с R 407С-4,4 кг, проверена за херметичност на 04.04.2013 год.    
- Охладител с R 407С- 4,5 кг, проверена за херметичност на 04.04.2013 год. 
- Водоохлаждаща инсталация с R404А-20кг, проверена за херметичност на 

02.05.13 год. и на  01.11.13 год.. Машината работи в периода май-ноември. 
 Представен е годишен отчет по Регламент 1005/2009 год. 

 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 3.1.Производствени и опасни отпадъци 
 Проверката на предприятието се извършва съгласно Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.                   
От дейността на кооперацията на площадката в с. Михалково (бутилиране и 

реализация на минерална и изворна вода)  се генерират следните производствени 
отпадъци: 

- Пластмасови опаковки (код 15 01 02). Съхраняват се на обособено място в 
източната част на площадката, като за 2013 год. са образувани 825 кг. 

- Стъклени опаковки (код 15 01 07). Съхраняват се в специално обособен 
контейнер, като за 2013 год. са образувани 1680 кг. 

- Хартиени и картонени опаковки (код 15 01 01). Съхраняват се в закрито 
помещение, като за 2013 год. са образувани 540 кг. 

- Пластмасови опаковки (код 15 01 02). Съхраняват се на обособено място в 
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източната част на площадката, като за 2013 год. са образувани 470 кг от дейността 
на новосъздаденото „Михалково”АД при експлоатацията на цех „ПЕТ” бутилки. 

Опаковките от детергенти и дезинфектанти се използват повторно. 
Води се отчетна книга на площадката. ТПК „Михалково“ има сключен договор 

с „Еко Хидро-90“ ООД за предаване на генерираните отпадъци. Представени са  
годишни отчети до ИАОС-София, удостоверени с известие за доставка.  

 

 3.2.Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци     
ТПК „Михалково” бутилира естествено газирана минерална и изворна вода, 

която пуска на пазара опакована. Извърши се проверка по Наредбата за опаковките 
и отпадъците от опаковки (НООО), при която се установи: Използваните опаковъчни 
материали са от: полиетилен терефталат, поливинил хлорид, стъкло, метал, дърво, 
хартия, картон  и други.  

Кооперацията пуска на пазара продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по 
чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Задълженията си  ТПК 
„Михалково” изпълнява чрез колективна система, представлявана от организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки.  
 При проверката се установи: 

1.Води се отчетност по приложение №12 (Вътрешнофирмени спецификации) 
и по приложение №13 (Месечни справки-декларации) съгласно изискванията на чл. 
10, ал. 1 и ал. 3 на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци. 

При проверка на месечните справки-декларации и справките за извършените 
продажби на продукция се установи, че за м.01 и м.02 на 2014 год. е начислено по-
малко количество опаковки от реално пуснатите на пазара, поради което е дадено 
предписание. 

2.Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки  през 2013г. За 
първите два месеца на 2014г. са  отчетени с около 354 кг. по-малко опаковки от 
реалните. Тези количества са и фактурирани. 

3.Дължимите лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на 
пазара опаковки през 2013г. са платени.  

                                                                                                              

 4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

 4.1.ОХВ и смеси 
Проверката се извършва съгласно чл.25, т.3-9 и т.16  от Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси.  
1.Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH. Статут на фирмата – 

потребител по веригата.  
В производството се използуват натриева основа, сярна киселина, 

почистващи и дезинфекциращи препарати, препарати за смазване на лентови 
пътища, лепила за етикети. Представени бяха  инвентаризационен списък на 
използуваните химикали, както и списък с доставчиците, актуални към момента на 
проверката.  

Поддържа се картотека  с  ИЛБ на използуваните химикали на български език 
и в съответствие с чл. 31 от регламента. Кооперацията закупува химикалите от 
български фирми.  

2.Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси.Използуваните химикали се съхраняват както следва: 

-детергентите, дезифектантите и препаратите за смазване на лентови пътища 
в специално обособен склад с непропускливи под и стени в оригиналните опаковки 
на производителя; 

-разтворите на натриевата основа и сярната киселина се съхраняват в блока 
за неутрализация  на отпадни води 
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Изготвени са инструкция за съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от 
Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС. 
 

 4.2.Екологична отговорност 
Кооперацията  извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, 
/ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а именно т.4 от Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона. 
Операторът не е включен в публичния регистър на операторите, извършващи 
дейности по ЗОПОЕЩ. Не бе представена  собствена оценка за възможни случаи на 
непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба 
№1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в 
предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното 
изпълнение. 
 

 ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 Предписание, дадено на основание чл. 114, т. 1 и чл. 120 от ЗУО: 
1.Да се представят в РИОСВ-Смолян коригирани месечни справки-декларации 

за пуснатите на пазара опаковки през м. 01 и м. 02. 2014г.; както и коригиран отчет, 
подаден към организацията; фактура, издадена за разликата в количествата 
опаковки и платежен документ към нея за този период.  

срок: 10.05.2014 год.  
   

Предписания, дадени на основание чл.148, ал. 3, чл.153, ал.3 и чл.155 от 

ЗООС: 

1.В срок до 30.05.2014 год. да се подаде в МОСВ информация за включване в 
публичния регистър на операторите, съгласно чл.1 и чл.5 от Наредба за публичния 
регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към.чл.3, 
т.1 от ЗОПОЕЩ и да се уведоми писмено РИОСВ-Смолян. 
 

2.В срок до 30.05.2014 год. да се изготви и представи в РИОСВ-Смолян 
собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, 
съгласно Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/. 

 

                               отговорник : г-н  Димитър Дългъчев, Председател на   

                                                             ТПК „Михалково”, с.Михалково        

 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ – Смолян 
 
 
 
 
 
  


