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ДОКЛАД 
 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 06.04.2015г. на ”Искилиев” 

ООД”-гр. Смолян 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 30/23.03.2015г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Искилиев” 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: въздух, води и отпадъци. 
Целта е да се даде оценка на степента на съответствие на производствата и 
дейностите на обекта с изискванията на екологичното законодателство. 
 
 Целите на проверката са: 
 1.Интегрирано 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. Въздух: 
            - ползването на летливи органични съединения (ЛОС) 
           2. Води: 
            - отпадни води, изправност и работа на пречиствателно съоръжение 

3. Отпадъци 
-производствени и опасни отпадъци – съхранение и отчетност 

  

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 

 
          Извърши се проверка на трите площадки, собственист на фирма „Искилиев” 
ООД на които извършват дейности, както следва:  
1. Площадка №1-Автокомплекс „Шел”, гр. Смолян, ул. „Петър Берон” №20, 
бензиностанция и автосервиз 
2.  Площадка №2-гр. Смолян, ул. „Петър Берон” - газстанция и автомивка 
3. Площадка №3-Автокомплекс „Пежо”, гр. Смолян, ул. „Наталия”    -автосервиз и 
бензиностанция. От края на месец март 2015г. бензиностанцията е отдадена под 
наем на „Еко България” ЕАД. 

Настоящата проверка се направи по компоненти и фактори на въздействие на 
околната среда, при което се установи: 
  



17.4.2015 г. 
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        1.Компонент „Въздух” 

 
 Бензиностанцията е оборудвана, съгласно изискванията на Наредба 16 за 

товарене,  разтоварване и съхранение на бензин. Отговаря на Етап-I на УБП. 
Монтирана е система за улавяне на бензинови пари, отговаряща на Етап-II на УБП. 
Предстои проверка на съоръжението от службата по метрология и съответно 
пускане в експлоатация.  

Резервоари: 
        1. Бензин-2 броя 95Н-9 000 куб. м.; 98Н-6000 куб.м. 
        2. Дизел-1 брой-15 000 куб. м. 
       Производителност на бензиностанцията в годишен период-по-голяма от 100 
куб.м. 

         

        2. Компонент „Води”     

 
        Контрол по чл.151, ал. 4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти 
формиращи отпадъчни води. 
        При проверката се констатира следното: 
        Формираните отпадъчни води от автомивката постъпват през груба решетка в 
каломаслоуловител и след пречистването им се заустват в градския канализационен 
колектор на гр. Смолян. 
        Каломаслоуловителят е в нормално експлоатационно състояние.        

         

        3. Фактор “Отпадъци” 

 
        От дейността на двата автосервиза се генерират следните отпадъци: 

- нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа с 
код 130205* 
- маслени филтри с код 160107* 
        Отпадъците се съхраняват разделно в метални варели в закрито помещение, 
поставени са необходимите обозначения. Количествата на генерираните, предадени 
и съхранени отпадъци е констатирано в отчетната книга за образувани отпадъци. 
Същата е заверена от РИОСВ-Смолян и се води, съгласно изискванията на Наредба 
№1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 
по отпадъците. Извършена е класификация на отпадъците, съгласно изискванията 
на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. 
        Представени са договори с фирмите «Омникар-БГ» ЕООД-гр. Пловдив и 
«Бергови Метал» ЕООД-площадка в гр. Смолян за предадените количества 
отработени моторни масла и маслени филтри. Представени са Идентификационни 
документи за предадените количества опасни отпадъци през 2014г.  
        От дейността на автомивката и в частност от дейността на каломаслоуловителя 
се генерират пясъчни утайки от маслено-водна сепарация, които се изсушават и се 
съхраняват на площадката.  
        Дружеството е представило годишен отчет за образувани и предадени 
отпадъци за 2014г. до ИАОС-гр. София, съгласно изискванията на Наредба 
№1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 
по отпадъците. 

 

  IV.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 
 Не бяха дадени предписания. 

 
 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян 


