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ДОКЛАД 
 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 29.05.2014 год. на 

„Дюлгер”ООД – гр.Смолян 
 На основание Заповед № РД – 07 – 22/17.03.2014 год. на Директора на 

РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „Дюлгер”ООД – гр.Смолян 
 

 І.Цели на проверката 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – 
Смолян по компоненти и фактори на околната среда: води, въздух и отпадъци и да 
се даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на 
обекта с изискванията на екологичното законодателство. 
 
 Целите на проверката са: 
 1.Итегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда; 
 2.Недопускане експлоатацията на производството и дейностите без 
необходимите разрешителни; 
 3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни и 
евентуално тяхно актуализиране. 
 

 ІІ.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 
 1.Площадка № 1 – „Автобаза” – с.Бостина; 
 2.Площадка № 2  - „Бетонов възел и Варово стопанство” в местност 
„Забатско”, гр.Смолян; 
  

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 
 „Дюлгер”ООД – Смолян е строителна фирма с над 20 години история. 
Основната дейност е извършване на строително-монтажни работи в ниското и 
високо строителство. Съпътстващи дейности са добив и преработка на инертни 
материали, транспортни услуги и дейности, производство на бетонови и варови 
смеси и бетонови изделия, всички видове арматура. 
 

 1.Компонент „Води” 
1.1..Площадка 1: „Ремонтна база”-землище на с.Бостина 

На площадката е изградена автомивка за външно измиване на автомобили. 

Двигатели, бурета на автобетоносмесители и кошове на самосвали на автомивката 

не се мият. За пречистване на отпадните води е изграден каломаслоуловител. 



11.6.2014 г. 

 
 

2/4 

Пречистените отпадни води се заустват в р.Бяла, съгласно условията 

поставени в РЗ№301802/28.02.2007г. и Реш.№РР-1370/17.11.2011г. за продължение. 

Видими следи от замърсяване на реката след точката на заустване няма. 

Каломаслоуловителя е в добро състояние. По време на проверката не се 

формираха отпадъчни води и не е взета водна проба за анализ. 

Битовите отпадни води са по-малко от 1 м
3
/смяна и се заустват в 

площадковата канализация, откъдето се отвеждат към канализацията на 

промишлената зона. 

1.2.Площадка 2: ”Бетонов възел и варово стопанство” в местността „Забатско” 

На площадката са обособени „Бетонов възел и Варово стопанство”, 

„Арматурен двор” и „Полигон за бетонови изделия”.   

Отпадъчни води се формират от измиване на бетоновите машини. За 

пречистването им са изградени 2 бр. утаители, след което се заустват в „Забадско 

дере”, десен приток на р.Черна, съгласно условията поставени в РЗ № 

33720019/29.03.2010г.  

 Взети са 2 водни проби на изход утаители, преди заустването на водите в 

„Забадско дере”.  

 От санитарните възли в административната сграда и останалите 

производствени сгради се формират минимални количества битови отпадни води, 

които се пречистват през септична яма и биофилтър и са по-малко от 1 м3/смяна.  

Общия брой работещи е около 15 човека.  

Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, 

формиращи се от обектите. 

  

 

 2.Компонент „Въздух” 
 2.1.Площадка 1: „Ремонтна база”-землище на с.Бостина 
 Отоплението на сервизното хале и дърводелски цех се извършва от котел с 
мощност 400 кW, намиращ се в обособено „Котелно”. Котелът не работи от две 
години. В същото помещение е разположен втори котел с мощност 126 кW за 
сушилнята към дърводелския цех. Двата котела работят с отпадък от дърводелския 
цех-изрезки и талаш. 
 В дърводелския цех се произвеждат врати, дограма и мебели от дърво, при 
което се използват бои, лакове и грунд на водна основа, като се съхраняват в 
„Бояджийско отделение”. Вложените количества продукти по Приложение 1 от 
Наредбата за бои,лакове и авторепаратурни продукти, са както следва: 
 

Продукт Вложени през 2013 год. Вложени през 2014 год. до 

момента на проверката 

Импрегнант 196 л. 32 л. 

Грунд 189 л. 50 л. 

Байц 6 л. 4 л. 

Лак 224 л. 66 л. 

лепило 45 кг. 35 кг. 

  
Използваните продукти са производство на фирма „Милесси” – Италия, 

закупени от „А.Н.Н. – 2” ООД-гр. Смолян, като същите са етикетирани съгласно 
изискванията на Наредбата.  

Дружеството е представило в срок до 31.03.2014 год. информация за 
количествата вложени продукти и разтворители за предходната 2013 год. 
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На площадката за собствени нужди работи 1 бр. колонка за дизелово гориво и 
цистерна за горивото с обем 4 тона, вкопана под ниво терен. 
 2.2.На Площадка № 2: ”Бетонов възел и варово стопанство” в местността 
„Забатско”, няма производства, емитиращи вредни летливи органични съединения. 
 

 3.Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 Производствени и опасни отпадъци 
 От дейността на дружеството се генерират следните производствени и опасни 
отпадъци: 

I.Площадка 1: „Ремонтна база”-землището на с.Бостина.  
На площадката се генерират: 
1.Трици, талаш, изрезки от дейността на дърводелския цех с код 030105-

съхраняват се в бункер и се оползотворяват в котелната инсталация към сушилнята. 
2.Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа /от смяна на двигателни масла/ с код 130205-налично количество около 600 
литра. Съхраняват се в метални варели в заключено помещение.  

3.Маслени филтри с код 160107-налично количество около 0.200 тона. 
Съхраняват се в метални варели.  

4.Оловни акумулаторни батерии с код 160601-съхраняват се в заключено 
помещение около 0.300т. заедно с електролита и поставени на подходяща основа. 

5.Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, замърсени с опасни 
вещества с код 150202-съхраняват се в метални варели. 

6.Спирачни накладки, съдържащи азбест с код 160111-налично количество 
около 0.300т. 

7.Стърготини, стружки и изрезки от черни метали-съхранени в метален 
контейнер в ремонтната работилница. 

8.Излезли от употреба гуми-налично количество около 4.5 тона, съхранени на 
външната площадка. 

9.Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване-съхранено 
количество около 3 тона. 

10.Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори с код 
130501-налично количество около 1.5 тона. Съхраняват се в метален контейнер на 
площадката. Генерирани са от дейността на автомивката. Същата не е извършвала 
дейност от няколко години. 

Всички отпадъци се съхраняват разделно в подходящи съдове. Поставени са 
кодове и наименования, съгласно Наредба №3/2004 год. за класификация на 
отпадъците. 

През 2013 год. и 2014 год. не са предавани отпадъци за оползотворяване 
и/или обезвреждане на други фирми. Отчетната книга се води редовно, съгласно 
изискванията на Наредба №2/22.01.2013 год. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците. 

 
II.Площадка №2: ”Бетонов възел и варово стопанство” в местността 

„Забатско”. 
Основната дейност е производство на бетон, бетонови изделия, армировка и 

варови разтвори. На площадката се генерират и съхраняват следните видове 
отпадъци: 

1.Отпадъчен бетон и утайки от бетон 
2.Прах и частици от черни метали с код 120102 от обработване на метали 
3.Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества /от пластификатори/- 

използуват се многократно по предназначение  
4.Флуоресцентни тръби, съдържащи живак с код 200121-съхраняват се в 

заключено помещение. 
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       Всички отпадъци генерирани на площадката се съхраняват, съгласно 
нормативните изисквания. Отчетната книга за образувани производствени и опасни 
отпадъци се води редовно. 

Дружеството е представило годишен отчет за образувани отпадъци за 2013 
год. до ИАОС-гр. София. 

 

 ІV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

 

 На основание чл.148, ал.3 и чл.155 от Закона за опазване на околната 

среда(ДВ, бр. 91 от 2002год.) и чл.93, ал. 4 от Закона за управление на 

отпадъците, бяха дадени следните предписания: 

  
Предписания не са дадени. 

 

 

 

 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ – Смолян 
 
 


