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ДОКЛАД 
 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 06.07.2015г. на ”Рожен 

Експрес” АД”-гр. Смолян 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 94/23.06.2015г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Рожен Експрес” АД-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: 
            - метанстанция и бензиностанция 
           2. Води: 
            - отпадни води, изправност и работа на пречиствателно съоръжение 
            - резултати от собствен мониторинг 

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

  

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 

 
Основната дейност на дружеството е превоз на пътници в страната и чужбина. 

На площадката на дружеството, находящя се в гр. Смолян, ул. „Родопи” №130 
функционират гараж, автосервиз, метанстанция, бензиностанция  и автомивка с 
изграден каломаслоуловител. 

Настоящата проверка се направи по компоненти и фактори на въздействие на 
околната среда, при което се установи: 
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        1.Компонент „Въздух” 
         На обекта се зареждат автобуси на фирмата със следните горива: дизел и 
метан. 
         Разположени са 2 броя колонки, по 1 брой за всяко гориво. За автобусите не се 
използва бензин. 
         Обектът не попада под разпоредбите на Наредба №16/1999г. за съхранение на 
бензин. 
 
          
        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 констатираха следните обстоятелства: 
        На площадката се формират три потока отпадъчни води: 
      - Производствени отпадъчни води  - формират се от измиването на автобусите и 
автомобилите. Замърсените води постъпват в пречиствателно съоръжение, тип 
каломаслоуловител и след пречистването им се заустват в градски канализационен 
колектор на гр.Смолян. Каломаслоуловителят е в нормално експлоатационно 
състояние, съгласно изискванията на чл.126, ал.1 от Закона за водите. Представена 
е фактура № 1000001485/16.10.2014г. за почистване на каломаслоуловителя.  
      - Дъждовните води са условно чисти. Улавят се с решетки и се отвеждат в ГК-
Смолян. Не се констатираха разливи от масла и нефтопродукти. 
      - Битово- фекалните отпадъчни води от административната сграда се заустват в 
канализационния колектор на града. 
        По време на проверката не се формират отпадъчни води и не е взета водна 
проба за анализ. 
        Площадката е обезопасена за аварийни изпускания в р.Черна с еднометрова 
подпорна стена. В крайния (западен) участък са наредени чували с пясък до 
изграждането (довършването) на цялата стена.  

 

        

        3. Фактор “Отпадъци” 
         В гаражните клетки се извършва ремонт на ходовата част на автобусите и 
други видове автомобили на дружеството. Не се извършва смяна на масла, маслени 
филтри и акумулатори. Последните дейности се извършват от фирма «Ник Стил» 
ООД, която е наемател на «Рожен Експрес» АД.  
          При извършен оглед на площадката не се констатираха съхранени опасни 
отпадъци, площадката е чиста. Установиха се налични излезли от употреба 
луминесцентни лампи от осветлението, които се съхраняват съгласно нормативните 
изисквания. 
         Към автомивката има изграден каломаслоуловител с голям обем, който е 
почистен в края на 2014г. Утайките от КМУ са предадени на фирма «Ювал 2007» 
ЕООД-гр. София на базата на договор и попълнен Идентификационен документ за 
предадени 24 тона утайки. 
         Отчетната книга за образувани отпадъци се води, 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. 
 
 

      От страна на „Рожен Експрес” АД по време на проверката присъства: Николай 
Бояджиев-Изпълнителен Директор 
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Утвърдил: 
 
 

ИНЖ. ПАВЛИНА ДИМЧЕВСКА 
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН 

Съгласно Заповед №451/24.06.2015г. 
на Министъра на околната среда и водите  

 
 


