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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

 

 

 

ДОКЛАД 

 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 26.05.2016 г. на ЕТ „МСМ – Венелин 

Чиев“ с. Леска – площадка с. Средногорци, общ. Мадан. 

  

На основание Заповед № РД-07-27/11.03.2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян се 

извърши комплексна проверка (констативен протокол № ЕН-035/26.05.2016г.) на  ЕТ „МСМ – 

Венелин Чиев“ с. Леска – площадка с. Средногорци, общ. Мадан, пл. № 269 по Частичен 

кадастрален план на с. Средногорци. 

 

І. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Води“; 

2. Фактор „Отпадъци“ ;  

 

 ІI. Цели на проверката 

Текущ контрол за: 

- изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове; 

- спазване изискванията на Закона за водите.     

 

          ІІI. Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 

 

Обхват на проверката са: 

- условията в издаденото разрешение за третиране на отпадъци и регистрационен документ 

за събиране и транспортиране на отпадъци. 

- експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъци, местата и начините на 

съхранение на отпадъци, дейностите по транспортиране на отпадъци и водене на отчетност; 

- състояние на съоръженията за пречистване на дъждовни води на площадката;  

 

ІV. Направени констатации: 

 

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.                   За площадката в 

с. Средногорци, общ. Мадан ЕТ „МСМ – Венелин Чиев“ има издадено Разрешение от РИОСВ-

Смолян с Решение № 11-ДО-162-02/22.03.2013г., за извършване на дейности по третиране 

(разкомплектоване) на излезли от употреба МПС и Регистрационен документ за транспортиране на 

отпадъци №11-РД-241-00/28.02.2013г.  



09.6.2016 г. 
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От началото на 2016г. до момента на проверката на площадката са приети 39 бр. ИУМПС, 

като 72 бр. са разкомплектовани. Разкомплектоването на автомобилите се извършва ръчно, като на 

площадката има изградено масивно хале с канал за източване на течности. Генерираните при 

разкомплектоването отпадъци се съхраняват разделно и са обозначени съгласно нормативните 

изисквания, като опасните отпадъци са в съдове (варели, цистерни и бидони) и на закрито. Годните 

за повторна употреба авточасти също се съхраняват на закрито. 

 За приетите ИУМПС се издават удостоверения по обр. 1 към чл. 19, ал. 1 от Наредбата за 

излезлите от употреба МПС. При приемане на ИУМПС се попълва покупко-изплащателна сметка. 

Водят се данни в компютърна информационна система. 

При проверката се представиха договори за предаване на отпадъци с „Ровотел стийл“ ООД 

гр. Рудозем, „Валд-95“ ЕООД гр. София и „Ник стил“ ООД гр. Смолян.            

ЕТ „МСМ – Венелин Чиев“ има сключен договор с  „Топливо“ АД гр. Рудозем за 

използване на везна. 

Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. При проверката се представи 

обратна разписка от 10.03.2016г. за предаден годишен отчет за 2015г. в ИАОС гр. София. 

Операторът на площадката спазва условията в издаденото разрешително за третиране 

(разкомплектоване) на ИУМПС. При проверката е попълнен контролен лист, на основание Заповед 

№ РД-169 от 31.03.2016г. на Министъра на околната среда и водите, които е приложен към 

констативен протокол № ЕН-035/26.05.2016г. 

  

Компонент „Води” 

Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти, формиращи 

отпадъчни води.  

При настоящата проверка се констатираха следните факти и обстоятелства: 

На площадката за разкомплектоване на ИУМПС не се формират производствени отпадъчни 

води. Дъждовнте води са условно чисти и постъпват в каломаслоуловител. След пречистването им 

се заустват в р. Арда.  

Каломаслоуловителя е изчистен, в добро състояние, с достатъчен свободен обем за поемане 

на замърсени води.  

В реката няма следи от масла и нефтопродукти след точката на заустване. 

При огледа на площадката не се установиха разливи от масла. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискването на екологичното 

законодателство:  

От извършената проверка на ЕТ „МСМ – Венелин Чиев“ с. Леска – площадка с. 

Средногорци, общ. Мадан се установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и Закона за водите.  

  

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им: 

Не са дадени. 

 

VII. Дейности за последващ контрол: 

Няма 

 


