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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
ДОКЛАД 

 
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

ГПСОВ-Рудозем, гр.Рудозем  

  
На 20.04.2016г. (Констативен Протокол №РК-15) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова Комплексна проверка по Заповед №РД-07-21/11.03.2016г. на 

Директора на РИОСВ-Смолян на обект: ГПСОВ – Рудозем, „В и К” ЕООД, 

гр.Смолян, ул.”П.Р.Славейков”№2.  
 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 
1. Компонент „Опазване на водите” 
2. Фактор „Управление на отпадъците” 
 

 IІ.Цел на проверката 

 
 Текущ контрол за: 
 1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите 
нормативни актове. Контрол по изпълнението на условията, поставени в 
Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен  воден обект. Емисионен контрол с пробовземане на пречистени 
отпадъчни води. 
 2. Управление на утайките, формирани при експлоатацията на 
пречиствателната станция, във връзка с Националния план за управление на 
утайките в България 2013г. – 2020г.  

  

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

проверени: 
Обект на проверката са пречиствателните съоръжения на ГПСОВ и 

съоръженията за третирането на генерираните утайки, договори с фирми за 
предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците. 
 

 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  
   

 1. Опазване на водите 

 Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти 
формиращи отпадъчни води, в това число контрол на изпълнението на условията 
поставени в Разрешителното за заустване.  
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Обект на настоящата проверка е градската пречиствателна станция за 
отпадъчни води на гр.Рудозем.  

 

При извършената проверка се установи, че всички съоръжения за 
пречистване на отпадъчните води на ГПСОВ - Рудозем са в изправност и работят 
нормално. За определяне ефективността на пречиствателната станция и съгласно 
Заповед № РД-21/18.01.2016г. на МОСВ, за задължителен мониторинг на 
отпадъчните води от ГПСОВ два пъти годишно, беше взета еднократна водна 
извадка – 2l – пречистена отпадъчна вода от изхода на ГПСОВ, преди заустването в 
р.Арда, в присъствие на представител на дружеството и предадена за анализ на 
акредитирана РЛ-Смолян към ИАОС. Ежемесечно в РИОСВ-Смолян се изпраща 
справка за количеството и качеството на пречистените отпадъчни води, в 
съответствие с изискванията за извършване на собствен мониторинг. От 
резултатите от собствения мониторинг се установява, че се спазват ИЕО, заложени 
в Разрешителното за заустване. За отпадъчните води има действащо Разрешително 
за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води  
№33110030/30.06.2008г., продължено с Реш.№РР-2299/05.05.2015г., с краен срок на 
действие 30.06.2024г.  изд. от БДИБР – Пловдив, с титуляр община Рудозем.  

 

 2. По фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 

 
Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
На площадката на ГПСОВ се пречистват отпадъчните води на гр. Рудозем. От 

дейността на ГПСОВ се образуват следните отпадъци: 
- код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – 

съхраняват се в контейнери за утайка, като обезводняването на същите се извършава 
посредством филтър преса и се третира с флокулант „Flopam„. Генерираните до момента на 
проверката през 2016г. са 2,100т. 

- код 19 08 01- отпадъци от решетки и сита – съхраняват се в контейнери за утайка 
под шнековете за почистване. Образуваните количества през 2016г. са 3,100т. 

- код 19 08 02  - отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели - съхраняват се в 
контейнери за утайка под шнековете за почистване. 

Образуваните отпадъци се депонират на Общинско депо за неопасни отпадъци на 
общ. Рудозем, като при проверката не се представи договор с община Рудозем. 

Води се отчетност на отпадъците съгласно нормативните изисквания. Представен е 
годишен отчет за 2015г. в ИАОС гр. София.  

 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на 

екологичното законодателство: 
От извършената проверка на ГПСОВ – Рудозем, стопанисвана от „В и К” 

ЕООД, гр.Смолян се установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за 
водите, Закона за управление на отпадъците и съответната подзаконова 
нормативна уредба. 
  

 VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 
1. Да се представи в РИОСВ-Смолян копие от договор с общ.Рудозем за 

предаваните за обезвреждане на Общинското депо отпадъци от ГПСОВ-
Рудозем. 

Срок:20.05.2016г. 
Отг: инж.Мариян Николов – управител 
на „В и К”ЕООД 
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VII. Дейности за последващ контрол. 
РИОСВ-Смолян ще извърши последващ контрол за изпълнение на даденото 

предписание. 
 

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-н Стилиян Казалиев– 
Ръководител направление ПСОВ във „В и К” ЕООД – гр.Смолян.   

 
 
 
Даденото предписание е изпълнено в срок. 
 
 
 

  


