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ДОКЛАД 
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 06.06.14год. на „ИСА-2000” ЕООД- 
гр.София, площадки Смолян и м. „Тикалско дере” 

 
 На основание Заповед № РД-07-22 от 17.03.2014г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на  
„ИСА-2000”  ЕООД- гр.София, площадки Смолян и м. „Тикалско дере”. 
 

I.  Цели на проверката 
Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян 

по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на 
съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на 
проверката са както следва: 

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда. 

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 
разрешителни. 

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията 
в съответното разрешително. 

II.  Проверени инсталации и дейности на обекта 
Проверката се извърши както следва:  

-  на 06 юни беше проверена асфалтова база /АБ/ – м. Тикалско дере”, както и 
инсталациите, съоръженията и обслужващите помещения към базата и ТСИ;  
- на 06 юни беше извършена проверка на площадката –гр.Смолян-м.”Табаково” 
бетонов възел и гараж. 

Към „ИСА 2000”ЕООД са асфалтовата база. 
Кариерата, бетонов възел и гараж са на „БКС” ЕООД и се стопанисват от 

„ИСА 2000”ЕООД. 

 

III.   Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на 

работа. 
Проверката констатира:  
През настоящата година асфалтовата база работи от 26.май. По време на 

проверката асфалтосмесителя работеше. Водният скрубер към асфалтосмесителя 
работи. 

Съставен беше констативен протокол за коригиране на текуща месечна 
санкция. 

Площадка Смолян- Гаража и бетоновият възел в м. „Табаково” работят с 
нормален работен режим, 8 часа на ден, пет дни в седмицата. Бетоновият възел 
работи при наличие на заявки за бетон. По време на проверката същият не работи. 

 

1. Компонент „Въздух” 
През настоящата година асфалтовата база работи от 26.май. По време на 

проверката асфалтосмесителя работеше. Водният скрубер към асфалтосмесителя 
работи. 
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На площадката в гр.Смолян няма организирани източници на емисии от 
неподвижни източници.   

 

2. Компонент „Води” 
Площадка №1 – Асфалтова база и ТСИ”Тикале” 
Производствените отпадъчни води от водния скрубер към асфалтосмесителя 

постъпват в пречиствателно съоръжение и след пречистването им заустват в 
р.Черна. 

За обекта е стартирала процедура по издаване на Разрешително за ползване 
на воден обект за заустване на отпадни води в БДУВ „ИБР”- Пловдив. Към момента 
на проверката няма издадено такова. 

Беше взета водна проба на изход ПС, преди заустване в р.Черна. 
Второто пречиствателно съоръжение (маслоуловител) към обекта не е 

почистван през последната година. 
Площадка №2 -  Бетонов възел „Табаково” 
Отпадъчните води от бетоновия възел постъпват в утаител с 

неутрализационна камера и след пречистването из заустват в Доксово дере, ляв 
приток на р.Черна, съгласно условията поставени в РЗ№33720028/1.11.2011г., изд. 
от БДУВ „ИБР” – Пловдив. 

По време на проверката не се формираха отпадъчни води и не е взета водна 
проба за анализ. 

Утаителя е във видимо добро състояние. 
 

3. Компонент „Почви” 

Беше извършена проверка на кариера „Тикале” за която „БКС”ЕООД има 

концесия. Съставен беше констативен протокол №ТК-028 от 06.0614г. 

 

4. Фактор „Отпадъци” 
 Констатациите от извършената проверка са както следва: 
Площадка №1-Асфалтова база и кариера в  м. „Тикалско дере” 
 На обекта се генерират следните отпадъци- масла от маслено водни 
сепаратори- с код по Наредба №3-170504*, отработени масла-код 130205*, увлечена 
летяща пепел с код 100117, вследствие на производствения процес. При проверката 
не се констатира наличие на тези отпадъци, не е извършвано почистване на 
каломаслоуловителя в скоро време, тъй като инсталацията е с режим на работа-
периодично при заявка. При огледа на площадката се констатираха метални варели 
пълни с отпадъчни нефтопродукти вдясно от кантара, разположени на открито.  
На площадката не бе представена отчетна книга за образувани и предадени 
отпадъци, както и индификационни документи за предадените опасни отпадъци.. 
 
Площадка №2-Гараж и бетонов възел– гр.Смолян 
 От производствения процес на обекта се генерират следните отпадъци-
150202*.-абсорбенти, кърпи за изтриване, 160103- излезли от употреба гуми, 
160601*-оловни акумулатори, негодни за употреба, 160107*- маслени филтри, 
130205*-нехлорирани отработени масла. Отпадъците се съхраняват съгласно 
изискванията поставени са надписи на помещенията за съхранение. Води се  
отчетната книга за образувани и предадени отпадъци. 

 

5. Превантивна дейност 
Извършена е проверка на Решение по преценяване на необходимостта от 

ОВОС №СМ- 035-ПР/2009г. В момента се експлоатира старата кариера и 
производствена база, а за разширението са подадени документи в МИЕ.за издаване 
на концесия.от МС. 
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IV. 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.91/2002г./, чл.126, ал.1 от Закона за водите и чл. 113 и чл.120 от 

Закона за управление на отпадъците /ДВ. бр.53/13.07.2012г. / даваме следните 

предписания 
 

1. Да се представи в РИОСВ-Смолян отчетната книга за образуваните и 
предадени отпадъци за площадка №1- асфалтова база 

                      Срок: 30.06. 2014г. 
2. Металните варели пълни с отпадък от течно гориво да се съхраняват на 

закрита площадка. Предписанието  се отнася за площадка №1. 

   Срок:30.06.2014г. 
 

    3. Да се изчисти от събраните масла маслоуловителя към асфалтовата база в   

м.Тикалско дере. 

                                             Срок:30.06.2014г. 

4. Да се възобнови процедурата в БДУВ „ИБР” – Пловдив за издаване на 

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води и да се 

уведоми писмено РИОСВ-Смолян. 

                                     Срок:30.06.2014г. 

 

Отговорник за  предписанията: Юлиян Седефов Инджов– управител на 

„ИСА 2000” ЕООД- гр.София 
 

 
 

Извършили проверката: 
1. Координатор на проверката: инж.Костадин Милкотев – главен експерт „ОЧВ” 
2. инж. Павлина Димчевска –  главен експерт„УООП” 
3. инж. Красимир Кондов- главен експерт ”ОВОСЕО” 
4. инж. Румяна Караиванова -  главен експерт „ХТС” 
5. инж. Тодор Каров- -  главен експерт „ЛОСВФФ” 

 
От страна на „ИСА-2000” ЕООД- гр.София по време на проверката присъства 

Петър Сулинаджиев-ръководител район Смолян. 
 
 
Утвърдил: 

 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 
  

 


