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ДОКЛАД 
 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 19.06.2015 г. на „Вулкани“ ООД гр. 

Доспат, площадка в местност „Под Калнътепе“, землище на гр. Доспат 
 

На основание Заповед № РД-07-30/23.03.2015г. на Директора на РИОСВ – Смолян, 
се извърши комплексна проверка на  „Вулкани“ ООД гр. Доспат – площадка, находяща се  в 
гр. Доспат,  местност „Под Калнътепе“, пл.№ 23025.95.101, ПИ 95 101 

 
 

 І. Цели на проверката 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян, по 
компонент води, фактор на въздействие на околната среда отпадъци и екологична 
отговорност. Целта е да се даде оценка на степента на съответствие на дейностите на 
обекта, с изискванията на екологичното законодателство. 
 

          ІІ. Проверени производствени инсталации и дейности на обекта  
           1. Отпадъци: 

- третиране на масово разпространени отпадъци; 
2. Производствени и битови отпадъчни води - количество и тяхното третиране; 
3. Екологична отговорност;  
 

 ІІІ. Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, съгласно 

констатациите от извършената проверка 
За площадката в гр. Доспат, местност „Под Калнътепе“, дружеството притежава 

Разрешение от РИОСВ-Смолян № 11-ДО-230-00/19.12.2014г., издадено по реда на Закона 
за управление на отпадъците, за извършване на дейности по  третиране на ИУМПС, НУБА 
(с код 16 06 01

*
), хартия, картон и пластмаса. При проверката се установява, че на 

площадката се извършват строително-монтажни дейности и довършителни работи по 
изградена масивна сграда, предназначена за център за разкомплектоване на ИУМПС, 
автосервиз, автомивка и магазин за продажба на авточасти. 

При извършената проверка на място и по документи  бяха извършени следните 
констатации: 

 

1. Фактор на въздействие „Отпадъци”  
Проверката по фактор на въздействие отпадъци се извършва съгласно Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.                  
От издаване на Разрешението за третиране на отпадъци през м. Декември 2014г. до 
момента на проверката, на площадката не са приемани и третирани такива. При проверката 
се констатираха 8 бр. ИУМПС, 9 бр. купета от ИУМПС и съхранени авточасти, 
предназначени за повторна употреба, като същитее са приети от ЕТ „Вулкан-Байрям 
Сариев“. С Решение № 11-ДО-209-03 от 22.04.2013г. е прекратено Разрешението за 
третиране на ИУМПС на ЕТ „Вулкан-Байрям Сариев“, като отпадъците са предадени на 
„Вулкани“ ООД (правоприемник на ЕТ „Вулкан-Байрям Сариев“), поради прекратяване 
дейността на първата.  
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По думи на управителя г-н Сариев, започването на дейности по третиране на 
отпадъци на площадката се очаква най-рано в края на 2015г. 

 

2. Компонент „Води”  
 На обекта е изградена разделна канализация, както следва:   
 Производствените отпадъчни води от извършващата се дейност на обекта, чрез 
площадкова канализация ще постъпват в КМУ, след което ще се заустват в ГК-Доспат. На 
площадката има изграден КМУ съгласно одобрените проекти. 
 Битовите отпадъчни води от санитарните възли, чрез площадкова канализация ще се 
заустват в ГК-Доспат. 
 Дъждовната канализация ще бъде изградена площадката и пътната мрежа, след 
което ще се заустват в канавка отводняваща главен път Доспат-Девин.  

 

3. Екологична отговорност 
Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а 
именно т.2 от Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона. 

Операторът не е включен в публичния регистър на операторите, извършващи 
дейности по ЗОПОЕЩ. Не бе представена  собствена оценка за възможни случаи на 
непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба 
№1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в 
предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното 
изпълнение. 

 

 

ІV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 
1. В срок до 31.07.2015 г. да се подаде в МОСВ информация за включване в 

публичния регистър на операторите, съгласно чл. 1 и чл. 5 от Наредба за публичния 
регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към.чл.3, т.1 от 
ЗОПОЕЩ и да се уведоми писмено РИОСВ-Смолян.   

 

  Срок: 31.07.2015г.                      Отговорник: Байрям Сариев  

                                                                                 Управител на „Вулкани“ ООД 
 
2. В срок до 31.07.2015 г. да се изготви и представи в РИОСВ-Смолян собствена 

оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба 
№1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/. 

    

 Срок: 31.07.2015г.                      Отговорник: Байрям Сариев  

                                                                                Управител на „Вулкани“ ООД 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

 


