
 

РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ   

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

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

1/3 

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

 Директор: +359301/60113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Гл. експерт: +359301/60765, Fax: +359301/60119 

 

 

 
 

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 25.07.2019г. (Констативен протокол № ЕН-044), експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка, съгласно Заповед № РД – 08 – 89/11.06.2019 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. 

  

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

1. Компонент „Въздух;” 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”;  

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”; 

 

 IІ. Цел на проверката -   

Текущ контрол за: 

 1. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове;  

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

подзаконовите нормативни актове; 

3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

 

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

проверени:  

Обект на проверката са образуваните на площадката отпадъци, водене на отчетност и 

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

инсталации с над 3 кг. фреон и/или с над 5 т. СО2 eq, използвани в производството химични 

вещества и смеси и тяхното съхранение.  

 

 

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

екологичното законодателство:   
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1. Компонент „Въздух” 

От извършената проверка на цеха за рибопреработка в гр. Доспат се установи, че на 

обекта има монтирани 12 броя хладилни и климатични инсталации. От представените 

„Досиета на системите“ е видно, че през 2018 г. няма допълване на фреон в хладилните и 

климатични инсталации. На обекта се извършват проверки за херметичност от лицензирано 

лице, с издаден сертификат от Българската браншова камера. Всички проверки за 

херметичност и сервизно обслужване на хладилните и климатични системи се водят в 

„Досиетата на системите“. 

 В РИОСВ-Смолян в срок до 15 февруари е представен годишен отчет за използвани 

количества  ФПГ и ОРВ на монтираните хладилни и климатични инсталации попадащи в 

обхвата на Регламент № 517 / 2014.  

  

 3. Фактор „Отпадъци”   

            От дейносттта на обекта се генерират следните отпадъци: 

            - код 13 02 06* - отработени масла; 

- код 16 06 01* - оловни акумулатори; 

 - код 15 01 02- пластмасови опаковки; 

 - код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

 - код 17 04 05 – желязо и стомана; 

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

 - код 15 02 02* – абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с опасни вещества; 

  - код 20 01 21* - луминесцентни лампи; 

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

 Не са установени други отпадъци при проверката. Наличните отпадъци  се съхраняват 

в 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. Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. Дружеството има предаден 

годишен отчет за 2018г. в ИАОС гр. София.  

 

 3. Фактор „Опасни химични вещества“ 

Осъществен контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/. 

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. В цеха за 

рибопреработка за почистване и дезинфекция се използват: натриева основа на люспи, 

йодоформ, етанол, септоформ, бромосепт. Дружеството поддържа инвентаризационен 

списък на използваните химикали, както и списък с доставчиците, актуални към момента на 

проверката.  Химикалите се закупуват от български фирми. Представени бяха  ИЛБ в 

съответствие с Регламянт 830/2015.  

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

смеси. Химикалите се съхраняват в специално обособено складово помещение с 

непропускливи под и стени, без връзка с канализацията, при спазване на изискванията за 

съвместно съхранение. Всички химикали се съхраняват в оригиналните опаковки на 

производителя. Изготвени са инструкции за съхранение и употреба съгласно  изискванията 

на  Наредбата.  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

Към момента на проверката на „Садково стопанство в яз.Доспат и Цех за преработка 

на риба“ в гр. Доспат, общ.Доспат, стопанисвани от на „Салвелинус Реа Фиш” КД се 

установи, че обекта съответства на изискванията на 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. 
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VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

Няма. 

 

VII.  Дейности за последващ контрол.  

 

Няма.  

 

 

 

 


