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ДОКЛАД 
 

от комплексна проверка на  обект: „Предприятие за бутилиране на минерална вода“ гр.Девин 

на „Девин”АД-гр.Девин, Община-Девин 

 

 На 13.04.2016г. (Констативен протокол №ПД-08) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД – 07 – 21/11.03.2016год. на 

директора на РИОСВ на обект: „Предприятие за бутилиране на минерална вода“ на 

„Девин”АД-гр.Девин, Община-Девин  

 

I.Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „въздух“ 

2. Фактор на въздействие „отпадъци“ 

- производствени и опасни отпадъци 

- финансов контрол на такси за МРО 

3. Фактор „ОХВ“ 

 

II. Цел на проверката: 

Текущ контрол за: 

1.Изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

поднормативната уредба към него, емисионен контрол на отпадните газове. 

2.Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

поднормативната уредба към него.  

3. Изпълнение на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси.  Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 год. /REACH/ и по 

Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси 

 

ІІI.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени: 

 Обект на проверката са: 

1. Места на изпускане емисии във въздуха, проверки за херметичност и досиета на 

хладилни и климатични съоръжения с над 3кг фреон 

 2.Складове и площадки за съхранение на отпадъците, водене на отчетност по Наредба 

1 за реда и образците, по които се предоставя информация  за дейностите с отпадъци, 

договори за предаване на отпадъците, работни листове, индификационни документи за 

предаване на опасни отпадъци. Правилно начисляване и заплащане на продуктови такси за 

МРО. 
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3.Складове за съхранение на опасни химични вещества и информация по веригата на 

доставки.  

 

ІV.Направени констатации 

„Девин“АД гр.Девин е предприятие за бутилиране на минерална и изворна вода. От 

тази година е спряно производството на безалкохолни напитки и ползването на стъклени 

бутилки. Въведено е производство на газирана вода. Извършва се модернизация на 

производствения процес, като в цех 2 се монтира нова надувна машина. Дружеството е 

сертифицирана по ISO 14001. Работния процес е непрекъснат на три смени при седем дневна 

работна седмица. 

По компонент „Въздух“ 

Съоръженията попадащи в обхвата на Регламенти 1005/2009г и 517/2014г., както и 

извършените проверки за херметичност са: 

-Хладилна инсталация с R410А-22-22кг=50tCO2e-50tCO2e, проверена за херметичност 

на 15.04.2015г. и 09.10.15г. 

-Хладилна инсталация с R407С-9,5-7кг=20tCO2e-15tCO2e, проверена за херметичност 

на 15.04.2015г. и 09.10.15г. 

-Хладилна инсталация с R407С-5,5кг=10tCO2e, проверена за херметичност на 

15.04.2015г. и 09.10.15г. 

           -Хладилна инсталация с R407С-5,5кг=10tCO2e, проверена за херметичност на 

15.04.2015г. и 09.10.15г. Предстои да бъде заменена с нова инсталация с R 407С-8кг 

-Хладилна инсталация с R407С-8кг-=15tCO2e, проверена за херметичност на 

15.04.2015г. и 09.10.15г. 

 -Хладилна инсталация с R407С-4,4кг-=8tCO2e, проверена за херметичност на 

15.04.2015г. и 09.10.15г. 

 -Хладилна инсталация с R407С-4,4кг=8tCO2e, проверена за херметичност на 

15.04.2015г. и 09.10.15г. 

-Хладилна инсталация с R407С-31кг/4 кръга/=55tCO2e, проверена за херметичност на 

15.04.2015г. и 09.10.15г. 

В досиетата на инсталациите  не са отразени пропуски на хладилен агент. 

Извършените сервизни дейности и проверките за херметичност са осъществени от Костадин 

Петков, със сертификат №2269 от 2013г.  

Представен е годишен отчет за ОРВ и ФПГ 2015г.  

Котлите за отопление са 6бр.  със съответно мощности - един 400kw и пет по 200kw. 

Котлите работят с нафта и пелети. Сумарно за отоплителен сезон се използват около 40т 

нафта и 60т пелети. 

 

По фактор на въздействие „Отпадъци“ 

На площадката се генерират 5 броя ПО и 5 броя ОО. За всички отпадъци има утвърдени 

работни листове за класификация. Опасните отпадъци се съхраняват съгласно нормативните 

изисквания в заключен метален фургон, със съответните надписи с код и наименование на 

отпадъка. Отпадъка от хлорофлуоровъглероди, НCFC,HFC с код 14 06 01* (R22) се 

съхранява в две бутилки за съхранение на газ в количество 7,4л. и  5,32л.  Битовите отпадъци 

и отпадъците от хартия и пластмаса се съхраняват в три гондоли на специално отредена за 

целта площадка, като предварително се сепарират и пресоват. На обекта е създадена 

организация за събиране на мястото на образуване на производствените отпадъци и 

ежедневното им извозване до площадката за съхранение. Отпадъците се предават за 

последващо третиране на фирми с разрешение, съгласно чл.35 от ЗУО, на основание на 

сключени договори. Представени бяха следните договори:  

-за опасните отпадъци с „Бал Бок инженеринг“ АД гр.София, договори с №IVLL-2009-

275/03.02.2010г. и №00-317-р-2009/03.02.2010г.; 

- за смесените битови отпадъци с „Анес-96“ ООД договор от 29.01.2014г.; 

-за хартиени и пластмасови опаковки договор от 01.02.2010г. с „Екопак“АД, чрез 

„Екоинвест“ ООД. 
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Представени бяха и отчетните книги за образувани и предадени отпадъци. Същите се 

водят редовно и съгласно изискванията.  

Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци 

 Дружеството пуска на българския пазар продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци, поради което е задължено лице по смисъла на 

чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (обн. в ДВ бр.53/2012г.). 

При проверката на документите за начислена и заплатена такса от 01.04.2015 г. до 

29.02.2016 г. се установи: 

За пуснатите на пазара опаковки: 

1. Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки. Представено е и удостоверение, издадено от организацията със срок на действие 

до 31.12.2017г. 

2. Водена е отчетност по приложения №12 и №13 към чл. 10, ал. 1 и 3 от Наредбата за 

определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата 

на които се образуват масово разпространени отпадъци (обн. в ДВ бр.53/2008г. с изм. и доп.). 

- При проверка на теглата на част от пусканите на пазара опаковки се установи, че те 

съвпадат с посочените във Вътрешнофирмената спецификация на дружеството за 2016г.  

„Девин” АД има пуснати на пазара нови продукти, които също са включени в 

спецификацията им.  

3. Посочените в месечните справки-декларации количества опаковки са отчетени на 

организацията, като същите са  и фактурирани от нея. 

4. Платени са лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на пазара 

опаковки до края на м. Февруари 2016г. 

За пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/: 

1. Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на излязло от  

употреба ЕЕО. 

2. Водена е отчетност по приложения №17 и №18 към чл. 16, т. 1 и т.2 от Наредбата за 

определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата 

на които се образуват масово разпространени отпадъци (обн. в ДВ бр.53/2008г. с изм. и доп.). 

3. Отчетени са на организацията посочените количества ЕЕО в месечните справки- 

декларации, като същите са фактурирани от нея. Платените такси за тях са до м. Януари 

2016г. 

4. Дружеството има извършена регистрация в публичния регистър на ИАОС, съгласно 

изискванията на чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗУО. 

 

По фактор на въздействие „ОХВ“ 

Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси  /ЗЗВВХВС/. 

        1.Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/.  Статут спрямо регламента – потребител 

по веригата. Представен бе  инвентаризационен списък на използваните химикали, както и 

списък с доставчиците,  актуални към момента на проверката. В производството се използват 

кисели, неутрални и алкални дезинфекциращи и почистващи препарати и лубриканти за 

смазване на ленти. Дружеството декларира, че към момента на проверката не извършва внос 

на химични вещества и смеси от страни извън ЕС, с което няма задължения за извършване на 

регистрация на вещества по регламент REACH и за тяхната нотификация, съгласно 

изискванията на Регламент 1272/2008 (CLP).  Представени бяха  ИЛБ в съответствие с чл. 31 

от Регламента.  

         2.Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси. – Химикалите се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи под и 

стени, без връзка с канализацията, в оригиналните опаковки на производителя при спазване 

на условията за съвместно съхранение. Поставени са върху палети и вани за събиране на 

разливи. 

Представени бяха инструкции и актуализирана оценка за безопасност на съхранението 

на опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на Наредбата. 
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V.Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на Предприятие за бутилиране на минерални води, 

стопанисвано от „Девин“ АД, гр.Девин се установи , че обекта съответства на изискванията 

на Закона за чистотата на въздуха, Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси 

 

VI.Дадени предписания: 

Няма 

 

VII.Дейности за последващ контрол: 

Няма 

 

 

 

Извършили проверката: 

1.инж.Павлина Димчевска – директор на дирекция „КПД“, 

2.инж.Костадин Милкотев -  главен експерт „въздух” 

3.инж. Венета Василева  – главен експерт „ОХВ” 

4.Снежана Сантева – главен експерт „ПТ“ 

 

 
 
  


