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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
 

ДОКЛАД 

 
 

от комплексна проверка на обект: ГПСОВ- Златоград 

  

 
На 05.11.2020г. (Констативен протокол № ЕН-072), експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка, съгласно Заповед № РД – 08 – 85/23.09.2020 год. 

на директора на РИОСВ-Смолян на обект: Градска пречиствателна станция за отпадъчни 

води – Златоград, стопанисвана от „В и К“ ЕООД гр. Смолян. 

  

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

1. Компонент „Води;” 

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 водите и подзаконовите нормативни актове.  

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

нормативни актове, касаещи образуваните отпадъци на площадката;  

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:  

- Пречиствателни съоръжения на ГПСОВ и съоръжения за третиране на генерираните 

утайки; 

- Образувани на площадката отпадъци, водене на отчетност и начини за съхранение;  

- Използвани в производството химични вещества и смеси и тяхното съхранение; 
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ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:   

 

1. Компонент „Води” 

 При проверката, съоръженията на ГПСОВ-Златоград работят нормално. Пречистените 

отпадъчни води от гр. Златоград се заустват в р. Върбица съгласно РЗ № 33110091/08.12.2009 

год. и Решение № РР-2979/21.11.2016 год. 

 Извършва се собствен мониторинг на отпадъчните води на вход и изход ГПСОВ от 

лабораторията на „В и К“ ЕООД-Смолян. 

 Водят се дневници за резултатите от извършвания мониторинг и количествата на 

заустените пречистени води в р. Върбица. 

 В точката на заустване и след нея по посока течението на реката, не се установи 

видимо замърсяване на водите или наличие на биологични колонии по дъното. 

 Извършените анализи на водната проба на изход ГПСОВ и резултатите от издадения 

ПИ на РЛ-Смолян, съответстват на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по РЗ № 

33110091/08.12.2009 год. и Решение № РР-2979/21.11.2016 год. 

 Не се предвижда предприемане на административно-наказателни мерки.  

 

2. Фактор „Отпадъци”   

           Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. От 

дейността на пречиствателната станция се генерират отпадъци, класифицирани съгласно 

Наредбата за класификация на отпадъците, както следва: 

- 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;        

     

Утайките се обезводняват посредством филтърпреса и се стабилизират с флокулант, 

като се използват и изсушителните полета при аварии на филтърпресата. Образуваните 

отпадъци от дейността на ГПСОВ-Златоград се предават за обезвреждане на Регионално 

депо за неопасни отпадъци на общ. Рудозем, като транспортирането се осъществява от „В и 

К“ ЕООД гр. Смолян, на база издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян. 

Дружеството има издадени становища от РИОСВ-Смолян, по внесени доклади за основно 

охарактеризиране на отпадъци. 

Води се отчетност на отпадъците.  

  

 3. Фактор „Опасни химични вещества“ 

1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006  относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. Към момента на проверката 

се използува само флокулант -  „флопам”.  Закупува се от български фирми. Представен бе 

ИЛБ, в съответствие с Регламент 2015/830.  

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

вещества и смеси. 

Флокулантът се съхранява в специално обособен склад, поставен на палети в 

оригиналните опаковки на производителя. Изготвени са инструкции за съхранение и 

употреба съгласно  изискванията на  Наредбата. 
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V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – 

Златоград, стопанисвана от „В и К“ ЕООД гр. Смолян се установи, че обекта съответства на  

изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от 

вредното въздействие на химични вещества и смеси. 

 

 

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

Няма. 

 

VII.  Дейности за последващ контрол.  

 

Няма.  

 

 

 

 


