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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на ГПСОВ Кърджали,  „ВиК“ ООД, гр. Кърджали
  

 
На основание Заповед № 61/28.08.2017 г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 
списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 
РИОСВ Хасково за 2017 г., на 29.08.2017 г. е извършена проверка на  ГПСОВ Кърджали, „В и 
К“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. ”България“ №88, ЕИК 
000225011, представлявано от Славчо Димов Славков, управител на „ВиК“ ООД, гр. 
Кърджали. 
 

І. Цел на проверката: 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ контрол 

на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на 
околната среда. 

 
ІІ. Проверени инсталации и дейности: 

 управление на отпадъците – отчетност, условия на предварителното съхранение на 
отпадъци, предаване на отпадъци за третиране. 

 изпълнение на условията в разрешителното за заустване; 
 работа на пречиствателната станция; 
 

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
Предмет на дейност: механично и пълно биологично /с отстраняване на азот и фосфор/ 
пречистване на битово – фекални отпадъчни и производствени води от промишлените 
предприятия и битовите абонати, които заустват в градската канализационна система на гр. 
Кърджали, както и дъждовни води. Обекта е въведен в експлоатация в месец август 2015 г.  

 

І. Води 
При проверката се установи, че пречиствателната станция работи. Всички съоръжения са в 
експлоатация и работят. Постъпващото за пречистване водно количество се мери автоматично 
на вход и изход ГПСОВ. Води се дневник за постъпващите водни количества. 
Средноденонощното пречистено водно количество, отчетено по дневника, за 28.08.2017г. е в 
размер на 3 088 м. куб. Водата, която изтича на изход ГПСОВ е видимо чиста и бистра. Два 
пъти седмично се анализират показателите: рН, ХПК, БПК5, неразтворени вещества, общ азот 
и общ фосфор. За обекта е издадено Разрешително за заустване № 03440022/18.11.2009г. на 
Община Кърджали, което е с изтекъл срок на действие. Обектът е в процедура по издаване на 
ново разрешително за заустване. Провежда се собствен мониторинг на изход ГПСОВ от месец 
юли 2017г. Представен е протокол от изпитване № 119/21.08.2017г. на ИЛ „Екология“ към 
„Неохим“ АД, Димитровград. за извършен собствен мониторинг за месец август 2017г. Взета 
е проба за анализ на изход от ГПСОВ – Кърджали. 

 

ІІ Управление на отпадъците 
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В процеса на механично пречистване на водите, което се осъществява в комбинирано 
съоръжение се отделят отпадъци от груба решетка и от фина решетка вкл. пясък от 
песъкозадържателя. За съхранението на тези отпадъци са осигурени контейнери с обем 1.1 м3 
и 4 м3. Биологичното пречистване се извършва 2 комби басейна (биобасейн вкл. вторичен 
утаител) с аерационна система и помпи за образуваната активна утайка. По технологичен 
процес е предвидено уплътняване на активната утайка посредством центофуга, и 
обезводняване на изгнилата утайка. За съхранение на обезводнената утайка са предвидени 
изсушително поле, както и контейнер, в който да се събира утайката непосредствено след 
центрофугата. Определените места за съхранение на отпадъците са обозначени с кода и 
наименованието на съхранявания отпадък. 

За дейностите с отпадъци се водят заверени отчетни книги – 4 бр.  Правят се ежемесечни 
записи на образуваните количества отпадъци. Образуваните от дейността  отпадъци от груба 
решетка и от фина решетка вкл. пясък от песъкозадържателя се съхраняват в метални 
контейнери в закрито помещение. През текущата година, след планов ремонт, еднократно са 
отделени отработени смазочни маса с код 130208*, които се съхраняват в закрито помещение, 
с непропусклив под в плътно затворени метални варели. Обезводнената утайка се съхранява 
на определена за целта открита бетонирана площадка, която е оградена. Натрупаното на 
площадката количество обезводнената утайка е получено в резултат от работата на 
пречиствателното съоръжение от началото на 2017г. Дружеството предава образуваната 
утайка с код 190805 , вкл. отпадъците от груба решетка и от фина решетка вкл. пясък от 
песъкозадържателя на „Зауба“ АД оператор на регионалното депо за обезвреждане на битови 
отпадъци в земл. на с.Вишеград. Предаването на отпадъците става въз основа на  писмен 
договор с лице, което притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 
регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. 

 
ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

 
 
V. Съответствие, последващ контрол 


