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                              ДОКЛАД 
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 30.10.2014г. на Рибно стопанство 
– Доспат, собственост на „Салвелинос Рея Фиш”КД 
         
 Комплексната проверка се извърши на основание Заповед №РД-07-106 от 
17.09.2014г. на Директора на РИОСВ-Смолян. 
 

I. Цели на проверката 
Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-

Смолян по компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на 

съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите 
на проверката са както следва: 

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда. 
2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 

разрешителни. 
3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на 

условията в съответното разрешително. 
 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 
1. Хладилни инсталации с над 3 кг фреон; 
2. Система с пречиствателно съоръжение за отпадни води; 
3. Помещения за съхранение на ОХВ и препарати; 
4. Площадки за съхранение на производствени и опасни отпадъци; 

 

III. Състояние на обекта, отразено в констативния протокол 
Рибното стопанство е собственост на „Салвелинос Рея Фиш”КД гр.Доспат, която 

от своя страна е собственост на „Реа Фиш”ООД гр.София. Основната дейност на 
фирмата е садково отглеждане на риба - пъстърва в яз.Доспат и преработка на 
риба. Отглеждането се извършва в 120 броя садки, с годишен капацитет 1000т. 
риба. В цеха за преработка на риба се извършва разфасоване, пушене, 
мариноване и егализация. Пласирането на продукцията се извършва от „Реа 
Фиш”ООД..   

 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
В  „Салвелинус Реа Фиш” КД има следните машини с над 3кг фреон: 
1.Хл. камера 1 с R404A-16 кг 
2.Хл. камера 2 с R404A -16 кг 
3.Хл. камера 3 с R404A -10 кг 
4.Хл. камера 4 с R404A -10 кг 
5. Охладител с R404A -8 кг 
6. Шокова камера 1 с R404A -13 кг 
7. Шокова камера 2 с R404A -16 кг 
8. Климатик с R404A -15 кг 
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9.СЖП с R404A -4 кг 
10,11. ледогенератори- с R404A по 4 кг 
13. Климатик с R404A -4 кг 

Всички цитирани по-горе машини, са проверени за херметичност на 
18.07.2014г. Проверките не са констатирали пропуски на хладилен агент и  са 
извършени от ”Айсберг Интернешънъл” със сертификат №60 от 20 06.2011г. и 
хладилен техник –Чавдар Димов със сертификат №1513 от 16.03.2011г. Данните 
са взети от дневниците на инсталациите. 

Представен е годишен отчет съгласно регламент 1005/2009г за 2013г. 
Два от ледогенераторите водени през предходните години са бракувани. 
Няма котел за технологични нужди. 

 

2. Компонент „ВОДИ” 
Отпадъчните води от преработката на рибата, чрез площадкова 

канализация постъпват в пречиствателна станция с биологично пречистване, след 
което се събират в цистерна с обем 8 м

3
 и се извозват до ГК Доспат. За 

заустването на пречистените отпадъчни води има сключен договор с „В и К“ ЕООД 
гр. Смолян и се води редовно дневник за заустените води, които средно дневно са 
около 24 м

3
. 

 Пречиствателната станция работи и е във видимо добро състояние. 
Съоръженията към станцията са почистени. Видими следи изтичане на отпадъчни 
води към язовира от пречиствателната станция няма  

 

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 
„Производствени и опасни отпадъци” 
На площадката на Рибно стопанство гр.Доспат се образуват следните 

отпадъци – хартиени опаковки – 150101, пластмасови опаковки – 150102, маслени 
филтри – 160107, излезли от употреба гуми – 160103, оловни акумулатори – 
160601, отработени масла – 130208, метални отпадъци – 020110. Образуваните и 
предадени отпадъци се водят в отчетна книга заверена от РИОСВ-Смолян. 
Отпадъците се съхраняват съгласно изискванията на нормативната уредба, като 
опасните отпадъци , отработени масла , маслени филтри и акумулатори се 
съхраняват на закрито. Отредените места за съхранение на отпадъците са 
обозначени с табели с код и наименование. Отпадъците се предават за 
последващо третиране, съгласно договори с фирми с разрешение по чл.35 от ЗУО. 
Представени бяха следните договори: 

– Договор от 01.05.2014г. с „Ел Бат” АД гр.Долна баня за НУБА; 
– Договор от 30.10.2014г. с „Полихим – СС Колект” ЕООД гр.София за 

отработени масла и филтри: 
–  Договор от 01.08.2012г. с „Еко-хидро - 90” ООД гр.Пазарджик за хартиени 

и пластмасови опаковки; 
– Договор с Община Доспат за хартия и пластмаса.  
Отпадъците от преработката на риба се предават, като храна за норки в 

Гърция. 
„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

        „Салвелинус Рея Фиш” КД гр. Доспат отглежда риба-пъстърва и преработва 
(разфасова,  опушва и маринова) риба. Цялата продукция се опакова и етикетира 
от  фирма „Рея фиш” ООД, която е собственик на „Салвелинус Рея Фиш” КД.   
        „Рея фиш” ООД осъществява продажби на риба и рибни продукти на 
вътрешен и външен пазар, като използва опаковки за еднократна и многократна 
употреба. Използуваните опаковъчни материали са от: полиетилен висока 
плътност, полиетилен ниска плътност, полиетилен терефталат, полистирен, 
алуминий, стъкло, картон, хартия и други.  
       „Рея фиш” ООД пуска на пазара продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по 
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чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Дружеството изпълнява 
своите задължения чрез колективна система, представлявана от организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки. 
         При проверката са представени:  

1. Вътрешнофирмена спецификация на „Рея фиш” ООД за 2014 г. по 
приложение №12 от Наредбата за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса. При проверка на теглата на част пусканите 
на пазара опаковки се установи, че повечето от опаковките съвпадат, има 
различия в две от опаковките и липсват няколко такива.            Във връзка с 
това е дадено предписание за коригиране на спецификацията и 
представянето й в РИОСВ-Смолян. 

2.  Отчети, подадени до „Екоколект” АД за пуснати на пазара опаковки от „Рея 
фиш” ООД, както  и фактури, издадени от организацията за периода 
01.07.2013 г. -30.09.2014 г. 

3. Документи за платена такса за посочените количества опаковки, 
фактурирани от организацията от м.07.2013 г. до м.09.2014 г. 

        При проверката се констатира още: 
        - Купуват се риби от външен пазар - лаврак и ципура от гръцката фирма 
„Ниреус” в опаковки – стиропорни кутии с тегло 202 гр./бр. и сьомга от Норвегия – 
стиропорни кутии с ед. тегло 740 гр. Имат и внос на пъстърви от Турция („Лиман 
Ентегре Валикчилик Сан”), които са опаковани в каси за многократна употреба.  
       - Има въвеждане на територията на страната от Италия на фураж  в чували от 
полиетилен ниска плътност с тегло 100 гр./бр.  
        При извършената проверка не се установи коя фирма внася и въвежда на 
територията на страната рибите и фуража, тъй като всички счетоводни документи  
и на двете дружества се съхраняват в офиса в гр. София.  
        Тъй като седалището и адресът на управлениe на „Рея фиш” ООД също са в 
град София, проверката не беше извършена цялостно. Поради това установена 
при проверката информация ще се препрати до РИОСВ-София за проверка по 
компетентност. 

 

4. Фактор ”ОХВ” 
Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното 

въздействие на химични вещества и смеси – чл.25, т.3-9 и т.16.  
1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/. Статут на фирмата спрямо 

Регламента – потребител по веригата. Вцеха за рибопреработка за почистване и 
дезинфекция  се използуват следните химикали – натриева основа на люспи, 
йодоформ, етанол, септоформ, бромосепт. Дружеството поддържа 
инвентаризационен списък на използуваните химикали, както и списък с 
доставчиците, актуални към момента на проверката.  Представени бяха  ИЛБ в 
съответствие с чл. 31 от Регламент REACH.  

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Химикалите се съхраняват в специално обособено складово 
помещение с непропускливи под и стени, без връзка с канализацията, при 
спазване на изискванията за съвместно съхранение.Всички химикали се 
съхраняват оригиналните опаковки на производителя. Изготвени са инструкции за 
съхранение и употреба съгласно  чл. 4, т. 8 - 11 от Наредбата за реда и начина на 
съхранение на ОХВС.  
 

IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 

 

На основание чл.114, т.1 и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците 

(обн. в ДВ бр. 53 от 2012г.) е дадено предписание: 
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1. Да се представи в РИОСВ-Смолян коригирана Вътрешнофирмена 
спецификация за 2014 г., съдържаща всички пускани на пазара опаковки  

 

срок: 10.11.2014 г.                       отговорник :    Валери Баронов 
                                                                          управител на „Рея фиш” ООД       

 
 


