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Утвърдил: 

 

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

Д О К Л А Д 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 17.10.2017 год. на „ПАЛ БГ”ООД- 

София, обект: „Цех за рибопреработка“ в местност „Стойкова ливада“, землище на 

с.Беден, Община-Девин, Област-Смолян. 

  

На основание Заповед № РД – 08 – 144/14.09.2017 год. на Директора на РИОСВ – Смолян се 

извърши Комплексна проверка на „ПАЛ БГ”ООД- София, обект: „Цех за 

рибопреработка“ в местност „Стойкова ливада“, землище на с.Беден, Община-Девин, 

Област-Смолян. 

 

 І.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху нея 

 1.Компонент „Води”; 

2.Компонент „Въздух“; 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

4.Фактор на въздействие „ОХВ“ 

5.“Екологична отговорност“ 

 

ІІ.Цели на проверката 

Извършване на текущ контрол за изпълнение на изискванията на Закона за водите, 

Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците, Закон за 

защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закон за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети и съответната подзаконова нормативна 

уредба. 

 ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обектите, които са 

проверени: 

 1.Изпълнение на условията по разрешителното за заустване; 

 2.Хладилни и климатични инсталации;  

 3.Съхранение и третиране на образуваните производствени и опасни отпадъци, 

отчетност; 

 4.Склад за съхранение на химикали и смеси; 

 5.Документирана оценка по ЗОПОЕЩ. 

  

 ІV.Направени констатации 

 1.Компонент „Води” 

 Проверката се извърши съгласно разпоредбите на Закона за водите, относно контрол 

на обекти формиращи отпадъчни води и изпълнението на условията поставени в 

разрешителните за заустване на производствени отпадъчни руднични води и битови 

отпадъчни води. 

По време на проверката се установи:  
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 Отпадъчните води от производството постъпват за пречистване в локално 

пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, след което се заустват в р.Широколъшка 

съгласно условията на Разрешително за заустване № 33140149 / 17.07.2013 г. издадено от БД 

„ИБР“-Пловдив. На мястото на заустване на пречистените отпадъчни води в 

р.Широколъшка, няма видими следи от замърсяване или биологични колонии по дъното на 

реката. 

 Съоръженията от ЛПСОВ са в техническа изправност и работят нормално. Регулярно 

на всяко тримесечие от страна на „ПАЛ BG”ЕООД – София, се извършва собствен 

мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води след ЛПСОВ. Представени са 

протоколи от изпитване на отпадъчни води за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то тримесечие на 2017 год.. 

 Взета е контролна водна извадка от отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, преди 

заустването в р.Широколъшка. 

 

 2.Компонент „Въздух” 

На обекта са монтирани и работят четири броя стационарни хладилни инсталации и 

още три, монтирани на хладилни камиона, както следва: 

 - Две от стационарните хладилни инсталации са заредени с фреон R 404 А с 

количества 3 кг. и 6кг., една е заредена с фреон R 507 с количество 7 кг. и една е заредена с 

фреон R 22 с количество 6 кг.   

 - Камерите на хладилните камиони са заредени, със следните хладилни агенти: един с 

фреон R 22 с количество 6,8 кг., един с фреон R 404 А с количество 6 кг. и един с фреон R 

134 с количество 4 кг. 

 При проверката са представени „Досиета на системите“, от което е видно, че се 

извършват проверки за херметичност и не са установени течове на хладилен агент. В 

РИОСВ-Смолян е представен Годишен отчет за 2016 г. за употреба на ОРВ и ФПГ. 

 На производствената площадка има монтирана амонячна хладилна инсталация 

захранваща 6 броя камери с количество на хладилния агент(амоняк) 1,5 тона. За 2016 г. и 

през настоящата година до момента не са констатирани и не са извършвани допълвания на 

съоръжението.     

 На обекта за производствени нужди има монтиран водогреен котел с мощност 230 

KW захранван с дизелово гориво. 

 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

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

управление на отпадъците, и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

           На площадката се генерират следните отпадъци:             

 - код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

 - код 15 01 02- пластмасови опаковки; 

 - код 20 01 21* - луминесцентни лампи; 

 - код 02 07 07 - утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването 

им – същите се компостират на площадката. 

 Отпадъците са класифицирани съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на 

отпадъците. Същите се предават на юридически лица на база сключени договори, които  се 

представят при проверката. Образуваните отпадъци се съхраняват на обособени и 

обозначени места на площадката. Луминесцентните лампи се съхраняват в метален шкаф и 

на закрито. Води се отчетност съгласно изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда 

и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда 

за водене на публични регистри. 

  

 4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества” 

 1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/. Статут на фирмата спрямо Регламента 

– потребител по веригата. За почистване и дезинфекция  се използуват следните химикали – 
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Калгонит CF 312, „Септокоат“, „Живасепт“,  „Кемигел“. Химикалите се закупуват от 

български фирми. Представени бяха  ИЛБ в съответствие с Регламент 2015/830 от Регламент 

REACH.На площадката работи хладилна амонячна инсталация. Дружеството не се 

класифицира като ПНРП или ПВРП, съгласно чл. 103 на ЗООС. 

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, 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.  

 

 4.“Екологична отговорност“ 

Дружеството  извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети  /ЗОПОЕЩ/, а именно т.3, т.4 и т.10 от 

Приложение №1 към закона. 

Не беше представена  собствена оценка за възможни случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба №1/2008 г. за вида на 

превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния 

размер на разходите за тяхното изпълнение /ДВ, бр.96/2008/, за което е дадено предписание. 

 

 ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 На основание чл.148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл.155 от Закона за опазване на 

околната среда(ДВ, бр. 91 от 2002год.) е дадено следното предписание: 

 1.В срок до 01.12.2017 г. да се изготви и представи в РИОСВ-Смолян собствена 

оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба 

01/2008 г. //ДВ, бр.96/2008/. 

                                            Отговорник: Румяна Мочовска-изпълнителен директор на 

„ПАЛ BG”ЕООД – София 

 

VІІ.Дейности за последващ контрол 

След извършване на лабораторните анализи на взетите водни проби от отпадъчни 

води и установяване на превишения на ИЕО по издаденото РЗ, РИОСВ-Смолян ще 

предприеме административно-наказателни мерки. 

 

Съгласувал: 

 

инж.П.Димчевска 

Директор Дирекция „КПД” 

 

Извършили проверката: 

 

1.инж.Л.Михтарев, нач. отдел „КОС” – координатор на проверката; 

 

2.инж.Венета Василева, главен експерт; 

 

3.инж.Атанас Василев, главен експерт; 

 

4.Евгени Невенов, главен експерт. 


