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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян 

 
 

ДОКЛАД 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 24.11.2015 г. на „Томов трейд“ 

ЕООД гр. Смолян, с площадка в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Димитър Македонски“  
 

На основание Заповед № РД-07-156/24.09.2015г. на Директора на РИОСВ – Смолян, 
се извърши комплексна проверка на „Томов трейд“ ЕООД гр. Смолян, с площадка в гр. 
Смолян, кв. Устово, ул. „Димитър Македонски“, УПИ IV пл. № 67653.926.189, кв. 95 а по 
плана на града.  

 

І. Проверени компоненти и фактори: 
1. Компонент „Води“; 
2. Фактор „Отпадъци“ ;  
3. Екологична отговорност; 

 

II. Цели на проверката 
Текущ контрол за: 
- изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, Наредба за 

НУБА, Наредба за ИУЕЕО, Наредба за излезлите от употреба МПС и условията в 
издаденото разрешение за третиране на отпадъци, и регистрационен документ за събиране 
и транспортиране на отпадъци. 

- спазване изискванията на Закона за водите. 
- съответствие с изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). 
         

 ІІI. Проверени производствени инсталации и дейности на обекта: 
Обхват на проверката са: 
- съоръженията за третиране на отпадъци, площадките за временно съхранение на 

отпадъци, дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци и водене на отчетност; 
- съоръжения за пречистване площадкови води; 
- дейностите попадащи в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ;  
 

 VІ. Направени констатации: 
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1. По фактор на въздействие „Отпадъци” 
За площадката в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Димитър Македонски“, УПИ IV пл. № 

67653.926.189, кв. 95 а по плана на града, дружеството има издадено Разрешение от 
РИОСВ-Смолян № 11-ДО-159-04/12.05.2015г. На площадката дружеството извършва 
третиране на опасни и неопасни отпадъци. 

Площадката е с твърда настилка (бетон) и е оградена с метална ограда.  
Налични към момента на проверката са 127 бр. ИУМПС. За приетите такива се 

издават удостоверения, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба 
моторни превозни средства.  

На площадката се приемат отпадъци от опаковки от физически и юридически лица. 
„Томов трейд“ ЕООД обслужва разделното събиране на отпадъци от опаковки на общините 
Смолян, Мадан и Рудозем. на база сключен договор с „Булекопак“ АД. 

На площадката се приемат опасни отпадъци от юридически лица на база сключени 
договори. Същите се съхраняват на закрито, като местата за съхранение са обозначени 
съгласно нормативните изисквания. Излезлите от употреба луминесцентни лампи се 
съхраняват в контейнер и извън него, като няма достъп до мястото за съхранение, поради 
струпани други отпадъци. Същите се съхраняват по начин, който нарушава тяхната цялост. 

Води се отчетност съгласно нормативните изисквания.  

                  

2. По компонент „Води”  
На площадката не се формират производствени отпадъчни води от извършваната 

дейност. Има изграден каломаслоуловител, който улавя дъждовните води с превантивна 
цел, след което същите се заустват  в площадкова канализация на „ЕМЕ“ АД гр. Смолян.  

Каломаслоуловителят  е почистен и е във видимо добро състояние.  

 

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. 

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. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискването на екологичното 

законодателство:  
От извършената проверка на площадката на „Томов трейд“ ЕООД гр. Смолян се 

установяват пропуски в съхранението на луминесцентните тръби, приети на площадката.  
Не се представя и собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха 

за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба №1/2008. За установените 
нередност са дадени предписания за отстраняването им. 

 

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им: 
 
1. В срок до 30.12.2015 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: 30.12.2015г.                      Отговорник: Георги Томов -  

                                                                               Управител 
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2. Да се обособи помещение за съхранение на излезлите от употреба луминесцентни 

лампи, като същите се съхраняват съгласно нормативните изисквания. 
    

  Срок: 05.12.2015г.                      Отговорник: Георги Томов -  

                                                                                Управител 

 

VII. Дейности за последващ контрол: 
 
С констативен протокол № БР-158 от 09.12.2015г. е извършена последваща проверка 

на площадката на „Томов трейд“ ЕООД в гр. Смолян, при която се установява, че е 
изпълнено предписание № 2, а именно: 

Обособено е помещение, отговарящо на нормативните изисквания,  за съхранение на 
излезлите от употреба луминесцентни лампи. 

 

 

 


