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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  

ГПСОВ-Смолян, гр.Смолян 

  
На 15.11.2016г. (Констативен Протокол № РК-78) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова Комплексна проверка по Заповед №РД-07-133/20.09.2016г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян на обект: ГПСОВ – Смолян, „В и К” ЕООД, гр.Смолян, 

ул.”П.Р.Славейков”№2.  

 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 

 

1. Компонент „Води” 

2. Фактор „Управление на отпадъците” 

3. Компонент „Въздух“ 

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“ 

 

 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.  

 3. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

подзаконовата нормативна уредба. 

 4. Контрол по Регламент (ЕО) 1907/2006 /REACH/ и контрол по Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси. 

  

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, начин на съхранение на опасни химични вещества, изправност на 

климатичните инсталации на обекта. 
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 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.  

Обект на настоящата проверка е градската пречиствателна станция за отпадъчни води 

на гр.Смолян.  

При извършената проверка се установи, че всички съоръжения за пречистване на 

отпадъчните води на ГПСОВ - Смолян 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-

Смолян, преди заустването в р.Черна, 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. 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  №33110111/09.07.2013г., продължено с 

Реш.№РР-1743/05.05.2013г. изд. от БДИБР – Пловдив.  

 

 2. По фактор на въздействие „ Производствени и опасни отпадъци” 

 

На площадката се генерират следните видове отпадъци, класифицирани по реда на 

Наредба №2 от 2014г. за класификация на отпадъците: 

- 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита; 

- 19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители; 

- 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места;  

- 20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 

Представиха се становища за основно охарактеризиране на отпадъци с кодове 19 08 01, 

19 08 02 и 19 08 05, предназначени за обезвреждане, чрез депониране. 

„В и К“ЕООД – гр.Смолян притежава регистрационен документ №11-РД-286-

00/13.03.2015г. за транспортиране на отпадъци. 

През 2015г. са образувани и извозени до депо „Теклен дол“ – 496.200т. утайки от 

пречистване на отпадъчни води от населени местя, 8.4т. – отпадъци от решетки и сита и 

25,95т. – отпадъци от пясъкоуловител. Количествата са отразени в отчетните книги за 

образувани производствени или опасни отпадъци. Отчетната книга е предварително заверена 

от РИОСВ-Смолян, води се редовно. 

Генерираните отпадъци се съхраняват на подходящи за целта места и съдове. Отпадъците 

от решетки и сита, и от пясъкоуловител се съхраняват в 1100л. метални контейнери тип 

„Бобър“ а отпадъците от утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места се 

съхраняват в 4 м
3
 метални контейнери, до тяхното извозване. 

Излезлите от употреба флуоресцентни тръби се предават за съхранение в базата на 

централното управление на „В и К“ЕООД-гр.Смолян. През 2015г. и 2016г. не са генерирани 

отпадъци с код 20 01 21
*
. 

 

3. Компонент „Въздух“ 

 

Отоплението на административната сграда се осъществява от уреди работещи на 

електроенергия. 
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 На площадката има инсталирани четири броя климатични машини, като трите 

машини се използват за охлаждане в административната сграда. Другата климатична машина 

е инсталирана в помещение за управление (МСС) и се използва за поддържане на  работна 

среда. 

 Трите климатични машини в административната сграда с под 3 кг. фреон, а 

четвъртата машина е най-голямата с фреон R407С – 3 кг.  

 Всички климатични машини не попадат в обхвата на Регламент 1005/2009 г. 

 

 4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“ 

  

Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/. 

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

потребител по веригата.Използва се флокулант – „флопам”, годишно около 2 тона. Закупува 

се от български фирми. Представени бяха ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламента. 

 2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси – флуколанта се съхранява в помещението за обезводняване на утайката, поставен на 

палети в оригиналните опаковки на производителя.  

  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 

От извършената проверка на ГПСОВ – Смолян, стопанисвана от „В и К” ЕООД, 

гр.Смолян се установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за 

управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух,  Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси и съответната подзаконова нормативна 

уредба. 

  

 VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

Предписания не бяха дадени. 

  

VII. Дейности за последващ контрол. 

 

След излизане на Протоколите от изпитване на пречистената отпадъчна вода,  

РИОСВ-Смолян ще анализира резултата и ако е необходимо, ще предприеме необходимите 

мерки.  

 

 

От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-н Стилиян Казалиев– 

Ръководител направление ПСОВ във „В и К” ЕООД – гр.Смолян.   

 


