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ДОКЛАД 
 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 20.02.2015 г. на „Карлък-97“ ООД 

гр. Смолян 
 
 На основание Заповед № РД–07–12/05.02.2015 г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши комплексна проверка на  „Карлък-97” ООД, гр. Смолян, ул. „Петър 

Берон“ №1 
 

 І. Цели на проверката 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян, 
по компоненти и фактори на въздействие на околната среда води, въздух, отпадъци, 
химикали и екологична отговорност. Целта е да се даде оценка на степента на 
съответствие на производствата и дейностите на обекта, с изискванията на екологичното 
законодателство. 
 

          ІІ. Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 
  

1. Производствени и битови отпадъчни води - количество и тяхното третиране;  
2. Въздух - отопление,  съоръжения за леене на метали; 

           3. Отпадъци: 
- третиране на отпадъци от черни метали; 
- производствени отпадъци – съхранение и отчетност; 

 4. Опасни химични вещества: 
           -  Контрол по Регламент /ЕС/ 1907/ 2006  (REACH); 
           5. Екологична отговорност; 
  

 ІІІ. Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 
 
На площадка в гр. Смолян, ул. „Петър Берон“ №1, дружеството извършва леене на 

чугун и металообработка. Режимът на работа е едносменен, като за леярната работния 
ден е седем часов. В предприятието работят 26 човека, съответно 16 бр. работници и 10 
бр. управленски персонал.  

При извършената проверка на място и по документи  бяха извършени следните 
констатации: 

 

 1. Компонент „Води” 

 

Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно обектите, формиращи 

отпадъчни води. Водоснабдяването на обекта се извършва от градската водопроводна 

мрежа на гр.Смолян, като е предвидено денонощно потребление от 20м
3
 питейна вода.  



06.3.2015 г. 

 
 

2/4 

Отпадъчните води на обекта са от битово – фекален характер. Формират се от 

административната сграда.  От производствената дейност не се формират никакви 

производствени отпадъчни води. 

Битово- фекалните отпадъчни води се заустват в градски канализационен колектор 

на гр.Смолян без пречистване.  

За отпадъчните води няма изградено ЛПСОВ. 

Не се установиха никакви байпасни връзки към р. Черна. 

 

 2. Компонент „Въздух” 
 
В обекта е инсталиран топилен агрегат /вагрянка/ с работен диаметър 600мм и 

производителност 1÷1,5т. течен метал. Вагрянката не работи от 2008г. Не е демонтирана, 
но е във видимо недобро състояние. 

Работи се с ИП /индукционна пещ/ с производителност 600кг. Работи се в 
зависимост  от заявките, като средната работа на месец е 15-20 дни. 

На площадката на дружеството при проверката не беше констатирано наличие на 
кокс, с който да работи вагрянката. 

Към леярната в съблекалнята е инсталиран котел на твърдо гориво, който по време 
на проверката работеше, изгаряха се въглища. В закрито помещение има около 20бр. 
чували с въглища /500кг/ за изгаряне в цитираният котел. Има още две печки работещи с 
твърдо гориво. 

На площадката на традиционно обособеното място има складирани около 0,5м
3
 

дървени изрезки покрити с найлон. 
 

 3. Фактор на въздействие „Отпадъци” 

  
Дружеството има издадено Разрешение от РИОСВ-Смолян с Решение № 11-ДО-

151-03/27.02.2013г., за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни 
метали, както и Регистрационен документ за транспортиране на неопасни отпадъци № 11-
РД-232-00/11.01.2013г. 

На площадката на леярния цех, дружеството извършва събиране, предварително 
третиране (трошене) и топене на отпадъци от черни метали. Топенето се извършва в 
индукционна пещ ПИ-600 с капацитет 600 кг на зареждане. През 2014г. на площадката са 
приети 111 т. отпадъци от черни метали и са преработени 106 т. От 11.07.2014г. до 
момента на проверката не са приемани отпадъци от черни метали с битов характер.  

„Карлък-97“ ООД има сключени договори за покупка на отпадъци от метали с 
„Ростер“ ООД гр. Смолян, „Бергови метал“ ЕООД – площадка гр. Смолян и „Златка 
Цветкова“ ЕООД с. Три водици, общ. Пазарджик.  

Има осигурено 24-часово видео наблюдение. 
От топенето на черни метали се генерира отпадък – пещна шлака, класифицирана 

с код 10 09 03. Същата се предава за обезвреждане на Регионално депо за неопасни 
отпадъци гр. Смолян. 

В цеховете се извършва също така и прахово боядисване на различни детайли от 
производството. Полиестерните прахови бои се закупуват от гр. Пловдив, опаковани в 
кашони и найлонови пликове. 

Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. 
 

     

        

 4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 
 
Контрол по Регламент /ЕС/ 1907/2006 г. /REACH/ 
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Леярната използва като суровина основно отпадъци от черни метали. Количеството 
свеж материал, който се използва годишно е около 4-5 тона чугун. Свежият чугун се 
закупува от български фирми. Дружеството декларира, че към момента на проверката не 
извършва внос на химични вещества и смеси от страни, извън ЕС и няма задължения за 
извършване на регистрация на веществата, съгласно Регламент  REACH и за тяхната 
нотификация, съгласно Регламент 1272/2008 CLP.  
 
  

5. Екологична отговорност 
 
Дружеството 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.2 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 
 

1. В срок до 01.04.2015 г. 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. 

 

Срок: 01.04.2015г.                      Отговорник: Димитър Чилингиров - Управител 
 

2. В срок до 01.04.2015 г. 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/. 
  

           Срок: 01.04.2015г.                      Отговорник: Димитър Чилингиров - Управител   

 
 

 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

 
 
 


