
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

 
 

1/4 

 4700  гр. Смолян,  ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://smolyan.riosv.com  

 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерт: +359301/60-109, Fax: +359301/60-121 

 

УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: Градска 

пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смолян, общ. Смолян експлоатиран от 

„В и К“ ЕООД гр. Смолян. 

 

На 09.03.2017 г. (Констативен протокол №АВ-018/09.03.2017 г.), на основание Заповед 

№ РД–08–10/10.02.2017  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „В и К” ЕООД, гр. Смолян. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

 

1. Компонент „Води”; 

2. Компонент Въздух“; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

- Производствени и опасни отпадъци 

4. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси; 

    

ІІ.Цели на проверката:  

 

Целта    на проверката е да се даде оценка за  съответствие на дейността  на обекта с 

изискванията на: 

1.Закон за водите /ЗВ/;  

2.Закон за управление на отпадъците /ЗУО/; 

3. Закон за чистотата на атмосферния въздуха; 

4. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси; 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

 

ІІІ.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.  

     

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 
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1.Компонент „Води”: 

 

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.  

За пречистените отпадъчни води от ГПСОВ-Смолян има действащо РЗ № 

33110111/09.07.2013 г. и Решение № РР-1743/от 09.07.2013 г. за изменение с краен срок на 

действие 30.03.2021 г., издадено от БД „ИБР“ гр. Пловдив. 

В изпълнение на Заповед № РД-733/15.12.2016 г. на Министъра на ОСВ гр. София е 

взета водна проба на изход ГПСОВ, преди заустване в р. Черна, декантирана от III SBR. 

Всички съоръжения на пречиствателната станция са в нормален експлоатационен 

режим.  

Дружеството представя ежемесечно собствен мониторинг на отпадъчни води. От 

представените протоколи не са констатирани нарушения. 

 

2.Компонент „Въздух”: 

 

 Отоплението на административната сграда се осъществява от уреди работещи на 

електроенергия.  

  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.   

 Климатичната машина в помещението за управление (МСС) е зареден с хладилен 

агент R 407C с количество 3 кг. Същата попада в обхвата на Регламент № 517/2014 г. и 

Регламент № 1005/2009 г. за извършване на проверки за херметичност и водене на Досие на 

системата. 

 

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 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита;  

 - код 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели;               

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

 - код 20 01 21* - излезли от употреба флуоресцентни тръби;  

Образуваните утайки се обезводняват посредством центрофугиране, като за стабилизиране на 

утайката се използва флокулант. Утайките се съхраняват в специален 4 м3 метален контейнер, с който 

същите се транспортират. Отпадъците от решетки и сита и пясъкоуловители се съхраняват до 

извозването им в контейнери тип „Бобър“. 

Генерираните отпадъци от решетки и сита, от пясъкоуловители и утайките от пречистване на 

отпадъчни води се предават за обезвреждане на база сключен договор. 

Излезлите от употреба флуоресцентни тръби се предават за съхранение в централната база 

(управление на „В и К“ ЕООД, гр. Смолян, ул. „П.Р. Славейков №2). 

Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. Подготвен е годишен отчет за 2016г. за 

ИАОС гр. София.    

 

4. Фактор „Опасни химични вещества” : 
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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 на български език и 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. Изготвени са инструкции за безопасност на съхранението, 

съгласно Наредбата. 

 

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. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 
Не бяха дадени 

 

VII. Дейности по последващ контрол: 

 
 След излизане на Протоколите от изпитване на взетата водната извадка, на изход 

ГПСОВ-Смолян, преди заустване в р. Черна,  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 ПСПВ и ПСОВ във „В и К” ЕООД – гр.Смолян.    

 

 


