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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
ДОКЛАД 

 
 

от комплексна проверка на обект: „Садково стопанство в яз.Доспат и Цех за 

рибопреработка“ - гр. Доспат 

  
На 26.09.2018г. (Констативен протокол № ЕН-052), експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка съгласно Заповед № РД – 08 – 102/26.06.2018 год. 

на директора на РИОСВ на обект: „Садково стопанство в яз.Доспат и Цех за преработка на 

риба“ гр. Доспат, общ. Доспат на „Салвелинус Реа Фиш”КД - гр. Доспат и „Рея Фиш“ ООД 

гр. София. 

  

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

1. Компонент „Води”; 

2. Компонент „Въздух;” 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”;  

 

 IІ. Цел на проверката -   

Текущ контрол за: 

 1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни 

актове.  

 2. Управление на отпадъците, формирани от дейността на предприятието. 

3.  Изпълнение на изискванията на Закона за атмосферния въздух. 

 

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени:  

Обект на проверката са общото състояние на локалното пречиствателно съоръжение 

за отпадъчни води към обекта, образувани на площадката отпадъци, водене на отчетност и 

начини за съхранение, проверки за херметичност и досиета на хладилни и климатични 

инсталации с над 3кг фреон и/или с над 5 т. СО2 eq. 

 

ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  

  

 1. Компонент „Води” 

  

На обекта се формират производствени и битови отпадъчни води, като двата потока 

се смесват. Формираните отпадъчни води, чрез площадкова канализация постъпват в 

пречиствателно съоръжение с биологично пречистване. След пречистване, водите се събират 
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в резервоар и се изпомпват в автоцистерна с обем 8 куб.м. Събраните отпадъчни води се 

заустват в ГК-Доспат, съгласно договор между „В и К“ ЕООД- гр.Смолян и дружеството. От  

дневника е видно, че в ГК-Доспат се заустват отпадъчни води около 24 куб. м. дневно. 

Пречиствателното съоръжение е почистено и е във видимо добро състояние. Няма видими 

следи от замърсявания с отпадъчни води в яз. „Доспат“. 

 

 

 2. Компонент „Въздух” 

 

 При извършване на проверка на цех за рибопреработка в гр. Доспат, експлоатирано от 

„Салвелинус Реа Фиш“ КД гр. Доспат се установи, че на обекта има монтирани 12 броя 

хладилни инсталации, като всички машини са заредени с фреон R 404A. 

  През 2017 г. няма допълване на фреон в хладилните инсталации. На обекта се 

извършват проверки за херметичност от сертифицирана фирма, с издаден сертификат от 

Българската браншова камера. Всички проверки за херметичност и сервизно обслужване на 

хладилните системи се отбелязват в „Досиетата на системите“.  

 В РИОСВ-Смолян е представен годишен доклад за хладилните системи попадащи в 

обхвата на Регламент № 517 / 2014 г. На обекта няма монтирани горивни инсталации, за 

подгряване на вода за технологични нужди се използват електрически уреди. 

  

  

 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.  

            От дейносттта на площадката се генерират следните отпадъци: 

            - код 13 02 06* - отработени масла; 

            - код 02 02 01 - утайки от измиване и почистване; 

            - код 16 06 01* - оловни акумулатори; 

            - код 15 02 02* - абсорбенти; 

 - код 20 01 21* - луминесцентни лампи; 

 - код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

 - код 15 01 02- пластмасови опаковки; 

 - код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

 - код 02 01 10 – метални отпадъци; 

 - код 16 01 03 – излезли от употреба автомобилни гуми; 

 Образуваните отпадъци се съхраняват на обособени и обозначени места на 

площадката, като опасните отпадъци са в закрито помещение. През годината са предавани 

отпадъци на база сключени договори с юридически лица, както следва: оловни акумулатолни 

батерии, пластмасови опаковки, хартиени и картонени опаковки и утайки от пречистване на 

отпадъчни води. 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.   

 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на „Садково стопанство в яз.Доспат и Цех за преработка 

на риба“ гр. Доспат, общ.Доспат на „Салвелинус Реа Фиш” КД-гр. Доспат и „Рея Фиш“ООД 

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

управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух, и съответната 

подзаконова нормативна уредба. 
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VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

Няма. 

 

VII.  Дейности за последващ контрол.  

 

Няма.  

 

 

 

 


