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                              ДОКЛАД 
  

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 22.10.2014г. на Рибарник и цех за 
рибопреработка „Сините ханчета” на ЕТ„Ник – 60 – Недялко Колаксъзов”  
 
Комплексната проверка се извърши на основание Заповед №РД-07-106 от 
22.10.2014г. 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 производсктвени и опасни отпадъци; 

 

III. Състояние на обекта, отразено в констативния протокол 
Основната дейност на търговеца е рибоотглеждане и рибопреработка. 

Площадката се намира в м. «Сините ханчета», землище на с.Хвойна, общ.Чепеларе. 
Отглеждането на рибата (пъстърва) се извършва в стоманобетонови басейни – 50 
броя, с капацитет около 40 тона на година. Има и риболюпилна за зарибителен 
материал. В момента на проверката бяха заредени само 6 броя басейни с риба. 

 Цеха за рибопреработка се захранва с рибата отглеждана на место и риба от 
яз.Кричим, където фирмата притежава садки. На година се преработват около 150 
тона риба. 

1. Компонент „ВЪЗДУХ” 
На обекта има 3 броя хладилни машини с над 3кг фреон. Машините са както 

следва: 
1.Хладилна камера №3 – готов продукт с R 22 – 3кг., проверена за 

херметичност на 03.10.2014г.; 
2. Хладилна камера – малък шок с R 404 – 4кг, проверена за херметичност на 

03.10.2014г.; 
3. Хладилна камера – голям шок с R 22 – 10кг, проверена за херметичност на 

03.10.2014г. 
Машините са проверявани регулярно и през предходните години. Проверките 

са извършени от Рангел Тасков със сертификат №2543/11.10.2013г. Проверките не 
са констатирали пропуски на хл.агент. 
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Цитираните по-горе данни са взети от дневниците на инсталациите. 
Приложение №3 за HCFC, изпратено до фирмата, не е попълнено коректно. 

При проверката беше попълнено Приложение №3.  
Отоплението е с уреди работещи с ел.ток.  

2. Компонент „ВОДИ” 
Производствените отпадъчни води от рибопреработката постъпват в локално 

пречиствателно съоръжение и след пречистването им заустват в р.Чепеларска, 

съгласно условията поставени в Разрешително №33140162/25.09.2003г. за ползване 

на воден обект за заустване на отпадъчни води и Реш.№ РР-1909/9.04.2014г. за 

прод. изд. от БДУВ ИБР-Пловдив. 

ЛПСОВ е в добро експлоатационно състояние и работи нормално. 

Беше взета водна проба на изход ЛПСОВ на цеха за рибопреработка, преди 

заустване в р.Чепеларска, съгласно Заповед №РД-955/18.12.2013г. на МОСВ. 

Дружеството има наложена месечна имуществена санкция от 164 лв., считано 

от 6.03.2014г. Беше представен одобрен План за собствен мониторинг на 

отпадъчните води. Беше представен Протокол от извършен собствен мониторинг на 

отпадъчните води преди заустването, съгласно който няма надвишения на 

индивидуалните емисионни ограничения, заложени в РЗ. 

В р.Чепеларска няма видими следи от замърсяване след точката на 

заустване. 

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 
На площадката се генерират следните отпадъци с код по Наредба 3 за 

класификация на отпадъците: 
 - 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 
 - 15 01 02 – пластмасови опаковки; 
 - 02 02 07 – утайки от пречиствателна станция. 
 За образуваните и предадени отпадъци се води отчетна книга. Фирмата има 
сключен договор с „Анес-96” ООД гр.Пловдив за предаване на отпадъците, копие от 
договора бе представен по време на проверката.  Отпадъците от преработката на 
риба се събират в опаковките от храната за риба и се предават на екирисаж за 
обезвреждане. Опаковките от препаратите за обеззаразяване се предават на 
фирмата доставчик. 
 При извършения оглед на площадката не бяха констатирани замърсявания 
с битови и производствени отпадъци. 

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
ЕТ „Ник-60-Недялко Колаксъзов” притежава цех за рибопреработка. 

Търговската дейност се извършва от „Ник-60-Глобал Комерс” ООД, като цялата 
продукция се опакова и етикетира от тях. Използваните опаковки за рибите са от 
полиетилен, полистирен, хартия и картон. Дружеството пуска на пазара продукти, 
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, съгласно 
което е задължено лице по чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 
„Ник-60-Глобал Комерс” ООД  има сключен договор с  организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки, като  представят и: 

1. Вътрешнофирмени спецификации и Месечни справки-декларации, съгласно 
приложения №12 и №13 от Наредбата за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци. 

При проверка на вида  и теглата на опаковките, които се пускат на пазара се 
установи съответствие между измерените тегла и тези, посочени в приложение 
№12.  
      2.  Отчети, подадени към организацията; фактури, издадени от нея  и платежни 
документи за платена такса за пуснатите на пазара опаковки от 01.09.2012г. до 
30.09.2014г. 



01.12.2014 г. 

 
 

3/3 

3. Декларации за липса на внос и ВОП на стоки през периода 01.09.2012г.-
30.09.2014г. 

Относно  дейността на ЕТ „Ник-60-Недялко Колаксъзов”, фирмата която  
отглежда и преработва рибите, към момента на проверката не представя документи 
за извършените покупки. Счетоводството им се намира в град Пловдив, поради 
което нямаше възможност да се установи дали фирмата има внесени и въведени на 
територията на страната материали и  стоки (например храната за рибите), за което 
се дава предписание.   

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. За почистване и дезинфекция 

се използва биоцидни препарати  за повърхности и предмети за хранително – 
вкусовата промишленост, които се закупуват от фирма „Еколаб” ЕООД, гр. София. 
Представени бяха ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламент REACH и 
Разрешителни за ползване на биоциден препарат издадени от МЗ. 

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 /туби от 25 л./.Изготвени са  инструкции за съхранение и употреба 
съгласно  чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС. 
 

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

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

/ДВ. бр. 91 от 2002г./ и чл.120 от ЗУО бяха дадени следните предписания: 

 
1. С цел установяване дали ЕТ „Ник-60-Недялко Колаксъзов” е задължено 

лице по чл. 14, ал. 1 от ЗУО, да се представи в РИОСВ-Смолян справка  за внесени 
и въведени на територията на страната стоки и материали през периода 
01.09.2012г.-30.09.2014г. 

 
срок: 20.11.2014г.                         отговорник :    Недялко Колаксъзов 
                                                       управител на ЕТ„Ник-60-Недялко Колаксъзов”       
 
От страна на ЕТ„Ник – 60 – Недялко Колаксъзов” по време на проверката 

присъства Атанас Марков Чернев – отговорник обект  
 


