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ДОКЛАД
ОТНОСНО: Извършена Комплексна проверка на 17.09.2015 г. на ЕТ„Ник 60
Недялко Колаксъзов”, гр.Пловдив, обект – Цех за рибопреработка и
рибопроизводство „Сините ханчета”, с.Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян

На основание Заповед № РД – 07 –94/23.06.2015 г. на Директора на РИОСВ –
Смолян, във връзка с извършване на планов контрол по Плана за контрол на
РИОСВ-Смолян за 2015г. се извърши Комплексна проверка на ЕТ„Ник 60 Недялко
Колаксъзов”–гр.Пловдив, обект: Цех за рибопреработка и рибопроизводство –
с.Хвойна, общ.Чепеларе, обл.Смолян.

Проверката е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян по
компоненти и фактори на въздействие на околната среда: води, въздух,
производствени и опасни отпадъци, химикали, продуктови такси за пускани на
пазара опаковки, с цел да се даде оценка на степента на съответствие на
производствата и дейностите на обекта с изискванията, регламентирани в ЗООС и
специализираните /секторни/ закони: контрол на отпадъчните води във връзка с
прилагане на Закона за водите (ЗВ), Закона за управление на отпадъците,
управление на опасни химични вещества, Закона за чистотата на атмосферния
въздух.

І.Цели на проверката

1. Проверка във връзка с прилагане на ЗВ и подзаконовите нормативни
актове.

2. Проверка във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконовите нормативни
актове;

3. Проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Наредба
за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси;

4. Проверка във връзка  с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни
актове.

Целите на проверката са:
1.Итегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната

среда;
2.Недопускане експлоатацията на производството и дейностите без

необходимите разрешителни;
3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни и

евентуално тяхно актуализиране.

ІІ. Подробности за проверените производствени инсталации и дейности
на обекта:

1. Площадкова канализация и заустване на производствени и битови
отпадъчни води в р.Чепеларска. Проверка на състоянието на съоръжението за
пречистване на производствени отпадъчни води;

2. Проверка на местата за съхранение на отпадъците, договори с фирми за
предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците;
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3. Проверка за видовете и количествата на химичните вещества и смеси,
които се използват за производствени нужди, като потребител по веригата.

4. Проверка на  информационните листи за безопасност /ИЛБ/ на
използваните препарати;

5. Проверка във връзка  с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни
актове.

6. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци.

ІІІ. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на
екологичното законодателство:

Цеха за рибопреработка и рибопроизводство „Сините ханчета” се намира в
землището на с.Хвойна, общ.Чепеларе, обл.Пловдив. В цеха се преработва около 1
тон риба на ден.

Производството се характеризира с чистота, като единствено по компонент
„Води” и фактор на въздействие „Отпадъци” се образуват отпадъчни води и
производствени отпадъци.

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. Отпадъчните води от производството
постъпват в ЛПСОВ, и след пречистването им се заустват в р.Чепеларска,
регламентирано с РЗ№33140162/25.09.2003г.  и Реш.№РР-1909/9.04.2014г. за
продължение с краен срок на действие 10.03.2021г. издадено от БДИБР-Пловдив.
ЛПСОВ представлява мазнинозадържател за първично пречистване и биофилтър с
аерация. При проверката пречиствателното съоръжение е в работен режим и е в
нормално експлоатационно състояние, съгласно изискванията на чл.126, ал.1 от
Закона за водите.

Взета е еднократна водна извадка . 2l – пречистена отпадъчна вода на изход
ЛПСОВ, преди заустването в р.Чепеларска, в присъствието на представител на
дружеството, съгласно Заповед №РД-930/5.12.2014г. на МОСВ. Пробата е
предадена за анализ на Регионална лаборатория-Смолян към ИАОС-София. На
изход ЛПСОВ няма монтирано измервателно устройство за отпадъчните води.
Водно количество по РЗ Qгод 1440 m3/г. В р.Чепеларска няма видими следи от
замърсяване след точката на заустване.

ЛПСОВ към предприятието не дава необходимия пречиствателен ефект, за
което на дружеството е наложена текуща месечна имуществена санкция от 164 лв.
от 7.03.2014г. за надвишение на ИЕО, заложени в РЗ по показатели БПК5, ХПК, НВ,
мазнини, общ фосфор и общ азот.

Дружеството е представило в РИОСВ-Смолян Годишен доклад за изпълнение
на условията, поставени в РЗ за 2014г.

Поради модернизацията и реконструкцията на пречиствателното съоръжение,
през текущата година не е извършван собствен мониторинг, съгласно утвърдения
План за собствен мониторинг.

Битово-фекалните отпадъчни води постъпват в ЛПСОВ към предприятието.
Дъждовните води са условно чисти и се оттичат в р.Чепеларска.

2. Компонент „Въздух”

На обекта работят 3 бр. хладилни машини с хладилен агент над 3 кг.
1. Хладилна камера R22 – 3кг фреон
2. Хладилна камера ( малък шок) R 404 – 4 кг фреон
3. Хладилна камера (голям шок) R22 – 10 кг фреон
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Хладилните машини се проверяват редовно за херметичност като последната
проверка е от дата 03.10.2014г.

Проверките са извършени от лицензиран техник – сертификат №
2543/11.10.2013г.

Следващия месец октомври е насрочена проверка за херметичност.
Данните по-горе са взети от представените по време на проверката дневници

за херметичност.
Отоплението е на ток.

3.Фактор на въздействие „Отпадъци”

3.1.Производствени и опасни отпадъци

От дейността на площадката за рибоотглеждане и рибопреработка се генерират
следните видове отпадъци:

- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 – пластмасови опаковки;
- 02 02 07 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на

образуването им;
- 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак;
Отпадъците се съхраняват разделно на определени за целта места до тяхното

предаване на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО
Отпадъците от преработката на риба се предават, като храна за диви прасета в

Ловно стопанство „Елен”, до гр.Етрополе.
Водят се четири броя отчетни книги за образувани производствени и/или опасни

отпадъци, съгласно нормативните изисквания.
Представен е в срок годишен отчет за 2014год., за образувани производствени

и/или опасни отпадъци в ИАОС – София.
През 2014 година са предадени само отпадъци от хартиени и пластмасови

опаковки на фирма „”АНЕС-96”ООД, на база сключен договор.
На площадката има действащи 2 броя хладилни инсталации  съдържащи

хлорфлуорвъглеводороди /фреон R22/. Във връзка с това бяха дадени указания
съгласно изискванията на Регламент 517/2014г. за третирането на фреон R22 като
отпадък, след извеждането му от  оборудването.

3.2. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци

Цехът за рибопреработка се стопанисва от ЕТ „Ник-60-Недялко Колаксъзов”,
като фирмата въвежда на територията на страната фуражи, необходими за
отглеждането на рибите. Установени са теглата на наличните на обекта опаковки за
фуража и за рибите, които се пускат на пазара.

ЕТ „Ник-60-Недялко Колаксъзов” е задължено лице по смисъла на чл.14, ал. 1
от Закона за управление на отпадъците (обн. в ДВ бр. 53/2012 г.). По време на
проверката са представени:

- Месечни справки-декларации, съгласно приложение №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 за
периода 01.12.2014 г. – 31.08.2015 г.;

- Отчети, подадени до организация по оползотворяване на отпадъци от
опаковки; фактури, издадени от нея и документи за платена такса за пуснати
на пазара опаковки от 01.12.2014г. до 31.08.2015 г.;

Търговската дейност  с рибите се извършва от „Ник-60-Глобал Комерс” ООД, като
за него са представени: Месечни справки-декларации; фактури, издадени от
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки и документи за платена
такса за пуснати на пазара опаковки от 01.10.2014 г. до 31.08.2015 г. Това дружество
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притежава и цех за производство на сладка и конфитюри, който се намира в гр.
Пловдив.

И двете фирми са със седалище и адрес по съдебна регистрация в гр. Пловдив,
поради което не се извърши цялостна проверка за правилно начисляване и
заплащане на такса за пуснатите на пазара опаковки. Информацията за
установените опаковки ще бъде препратена до РИОСВ-Пловдив за извършване на
проверка по компетентност.

5.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие
на химични вещества и смеси.
1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/. Статут на фирмата – потребител по
веригата. За почистване и дезинфекция се използува кисели и алкални  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.

ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Не бяха дадени.

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-н Атанас Чернев –
управител на обекта.

Утвърдил:

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян


