
6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14 
www.haskovo.riosv.com 
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg 

Директор: (+359 38) 66 46 08 
Факс: (+359 38) 60 16 11 
Телефони: (+359 38) 60 16 26, 17 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 
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 
Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О 

 
 
 

Утвърдил: 
 

/инж.Д. ИЛИЕВ/ 
Директор на РИОСВ-Хасково 

 
Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка на 
 ГПСОВ Димитровград, собственост на „ВиК” ООД, гр. Димитровград 

 
 

   На основание Заповед № 55/28.08.2018г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 
изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2018г., 
на 30.08.2018г. е извършена комплексна проверка на ГПСОВ Димитровград, със седалище и 
адрес на управление: област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, ул.”Захари 
Зограф” № 36, ЕИК 836005135, представлявано от Петко Янчев Ангелов – Управител на 
„ВиК” ООД, гр.Димитровград. 

 
I.   Цел на проверката 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 

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

 
II. Проверени инсталации и дейности: 

 Пречиствателни съоръжения и формирани отпадъчни води, 
 Управление на отпадъците, 
 Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). 

 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
       Обектът е с предмет на дейност : пречистване на битово – фекални отпадъчни, дъждовни и 
производствени води от промишлените предприятия и битовите абонати, които заустват в 
градската канализационна система на гр. Димитровград. 

І. Води: 
      При проверката се установи, че пречиствателната станция работи в нормален технологичен 
режим. В момента се ремонтира първи биобасейн от сектор С, намалено е и ваденето на утайка, 
предстои ремонт на метан танк. В станцията се пречистват постъпващите от градската 
канализация битово-фекални, производствени и дъждовни води. Средно-денонощното 
количество на заустваните пречистени води е около 5000 м3. На място се анализират 
показателите: рН, ХПК, БПК5, общ азот, общ фосфор и неразтворени вещества. Провежда се 
собствен мониторинг по договор с РЛ – Хасково към ИАОС – София. Резултатите от анализите 
се представят ежемесечно в РИОСВ – Хасково. Водата на изход ПСОВ е видимо бистра. При 
проверката бяха взети 2 проби за анализ от заустваните води, една еднократна и една съставна 
проба. рН=7,34. 

ІІ. Отпадъци: 
При проверката се констатира следното: 
     Извършва се механично и биологично пречистване на водите от канализационната мрежа на 
Димитровград. Механичното пречистване включва преминаването на отпадъчните води през 
груби и фини решетки и мазнино- и песъкозадържатели. На този етап грубите неразтворени и 
тежките утаими минерални вещества, както и плаващите вещества се отделят от отпадъчната 
вода. При биологичното пречистване на отпадъчните води процесите протичат в биобасейн, в 
който с помощта на бактерии се разграждат органичните вещества. От биобасейна водата 
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постъпва във вторичните радиални утаители, където активната утайка се отлага, а чистата вода 
прелива. Едната част от утайката се връща на входа на биобасейна, а другата част е излишна 
активна утайка, която отива за преработка като се стабилизира чрез анаеробна ферментация в 
метан танк, след което се обезводнява във филтър-преса до 86-87% влага. Така обезводнена 
утайката се съхранява на открито върху бетонирана повърхност (изсушителни полета) на 
територията на ПСОВ, до предаването й за последващо оползотворяване или обезвреждане.  
    Дружеството е извършило класификация на образуваните при тези дейности отпадъци, със 
следните кодове: 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита; 19 08 02 - отпадъци от 
пясъкоуловители и 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места. 
Изследванията на утайките, извършени в Националния център по обществено здраве към МЗ, 
изпитвателен център „Лаборекс“ ЕАД, София и ЛАКОС към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, 
Бургас, дават основание за определяне на отпадъка като не опасен.  Веднъж годишно се 
извършва изпитване на утайките. Представен е протокол с № 32-Л-ПИ-371/12.12.2017г. за 
последно такова изпитване направено в акредитирана лаборатория, гр. Пловдив. Извършено е 
основно охарактеризиране на отпадъците.  
    При проверката се установи, че са обособени отделни подходящи места и съдове за 
съхранение на различните видове отпадъци, като не се допуска тяхното смесване или 
разпиляване.  
      В обекта се води отчетност на образуваните отпадъци в отчетна книга по Приложение №1 
от Наредба № 1/2014 г. Книгата е редовна, заверена от РИОСВ-Хасково на 10.11.2014г. и е 
обща за всички отпадъци, като е разделена на части/раздели за всеки отпадък. Отчетността се 
води коректно, като се спазват съответните изисквания. Отразяват се данните и когато няма 
извършвана дейност с отпадъците.  
    Годишен отчет за 2017 г. е изпратен до ИАОС на 08.03.2018 г..  

ІІІ. Опасни химични вещества 
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и във връзка с извършване на контролна дейност по изпълнение 
на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали (REACH).  
Съгласно изискванията на REACH, ПСОВ Димитровград е „потребител надолу по веригата“ на 
химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. При проверката са представени 
информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на всички употребявани и съхранявани смеси, 
които отговарят на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). 

ПСОВ притежава „Склад“, в който в две отделни помещения се съхраняват употребяваните 
смеси, заедно с други материали. Складът е масивна постройка, с циментов под, без връзка с 
канализацията. Не се допуска директно попадане на топлинни и слънчеви лъчи. Достъпът на 
външни лица е ограничен. Всички смеси се съхраняват в оригинална фабрична опаковка, 
етикетирани от производителя. Не са констатирани разливи. 
  

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси (ЗЗВВХВС), е дадено следното предписание и поставен срок за неговото 
изпълнение: 

1. Във връзка със Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите, за 
утвърждаване на указания за контролна дейност по ЗЗВВХВС, да се представи в РИОСВ 
Хасково за 2017 г. на хартиен и електронен /в doc формат/ носител Приложение № 2 „Формат и 
съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща 
изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP.  

Срок за изпълнение: 28.09.2018 г 

Отговорник: управител на „ВиК“ ООД Димитровград 
 

V. Съответствие, последващ контрол 
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи. 

 


