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ДОКЛАД 
 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 05.08.2015 год. на „АПАЗ 68” 

ЕООД, гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали. 
 
 На основание Заповед № РД–07–94/23.06.2015 год. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „АПАЗ 68” ЕООД, гр. Ардино, общ. 

Ардино, обл. Кърджали. 

 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. 
 

          ІІ. Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 

 
 1.Води: 
 - Пречистване на производствени отпадъчни води-количество и тяхното третиране. 
 2.Въздух.   
          3.Отпадъци: 

- Производствени и опасни отпадъци – съхранение и отчетност. 
  

 ІІІ. Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 

 

 
 „АПАЗ 68“ ЕООД, гр. Ардино стопанисват Автосервиз и автомивка „Апаз“ гр. 

Ардино. На обекта се извършват дейности смяна на масла, смяна на гуми, ремонтни 
дейности, годишни технически прегледи и измиване на автомобили. Обектът е с режим 
на работа шест дни в седмицата по осем часа в денонощието. 

 
 

 1. Компонент „Води” 

  
 На обекта се формират производствени отпадъчни води от измиването на 
автомобили. 
 Отпадъчните води от измиването на автомобили, чрез площадкова канализация 
постъпват в КМУ(модулен), след което се заустват в Градска канализация гр. Ардино 
регламентирано с Договор от „В и К“ ЕООД гр. Кърджали. 
 КМУ е почистен и е във видимо добро състояние. При проверката автомивката 
работи, но няма заустване на отпадъчни води на изход КМУ. 
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 2. Компонент „Въздух“ 

 
 Камерата за боядисване на автомобили не функционира от няколко години. 
 В магазина за авточаст към дружеството не се продават бои, лакове и 
авторепаратурни продукти. 
 Извършва се ремонт на ходова част, без автотенекеджийски услуги, съответно не 
се използват бои, лакове и китове.  
  

 3. Фактор на въздействие „Отпадъци”  

  

 Производствени и опасни отпадъци 

 
            Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. Предмет 
на дейност на фирмата са автосервизни услуги и измиване на автомобили. 

От дейността на автосервиза се генерират отработени двигателни масла, маслени 
филтри, акумулатори и излезли от употреба гуми. Генерираните отпадъци се съхраняват 
съгласно нормативните изисквания, обособени са две помещения за тяхното 
съхраняване. Отработените масла се съхраняват в метални варели, маслените филтри в 
метален контейнер, акумулаторите се съхраняват в отделно помещение заедно с 
електролита. През 2014г. и 2015г. не са предавани отпадъци на други фирми. 
Представен е договор с фирма „Стил-96” ООД-гр. Кърджали за предаване на 
отработените масла. Излезлите от употреба автомобилни гуми са в минимално 
количество. От дейността на автомивката и в частност от каломаслоуловителя се 
генерират утайки от маслено-водна сепарация, които също са в минимално количество. 
          Извършена е класификация на отпадъците, съгласно действащото 
законодателство. 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.  

 

  

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
Директор на РИОСВ – Смолян 
 
 
 
 
 
 


