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Утвърдил: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ – Смолян 

 

Д О К Л А Д 
 

от комплексна проверка на обект „Автосервиз и автомивка“ гр.Девин 

  

 На 13.04.2016г. (Констативен протокол №ПД-09) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД – 07 – 21/11.03.2016год. на 

директора на РИОСВ на обект: „Автосервиз и автомивка“ на „Мурсалец“ЕООД 

гр.Девин, сега стопанисвана от „ММА-Вижън“ ООД гр.Девин, Община-Девин.  

 

I.Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „води“ 

2. Фактор на въздействие „отпадъци“ 

 

II. Цел на проверката: 

Текущ контрол за: 

1.Изпълнение на изискванията на Закона за водите и поднормативната уредба към 

него; 

2.Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

поднормативната уредба към него.  

 

ІІI.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени: 

 Обект на проверката са: 

1.Изпълнение на условията в Разрешително за заустване № 33110084 / 03.08.2009 г. и 

състояние на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.  

2.Складове и площадки за съхранение на отпадъците, водене на отчетност по Наредба 

№1 за реда и образците, по които се предоставя информация  за дейностите с отпадъци, 

договори за предаване на отпадъците, работни листове, индификационни документи за 

предаване на опасни отпадъци.  

 

ІV.Направени констатации 

През 2016г., обектът – автосервиз и автомивка е продаден от „Мурсалец“ЕООД 

гр.Девин на „Джей Ви“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, 

ул. „Петър Митов“ №2, вх.Б, ет.6, ап.36. По време на проверката беше представен 

нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот  №054, том I, рег.№438, дело №038 

от 2016г. Сделката е вписана в службата по вписвания на 14.03.2016г.  

С договор за наем на недвижимо имущество от 16.03.2016г. обекта е предоставен за 

ползване на „ММ Вижън“ ООД гр.Девин.  

 

По компонент „Води“ 



 2/3 

При проверката се констатира, че автомивката работи, няма измиване на автомобили  и 

формиране на отпадъчни води на изход КМУ, преди заустване в р. Девинска. 

 Отпадъчните води от измиването на автомобили, чрез изградена площадкова 

канализация постъпват в КМУ, след което се заустват в р. Девинска регламентирано с 

Разрешително за заустване № 33110084 / 03.08.2009 г. и подадено заявление за продължаване 

срока на действие с вх. № СМ – 234 / 02.04.2015 г. в БД „ИБР“ гр. Пловдив. Обекта е 

продаден на „Джей Ви“ ЕООД гр. София и предстои започване на нова процедура по 

издаване на Разрешително за заустване.на „ММА Вижън“ ЕООД гр. Девин. 

 КМУ е почистен и видими следи от замърсяване след точката на заустване няма. В 

момента на проверката няма заустване на отпадъчни води на изход КМУ. 

 През м. януари 2016 г. е проведен собствен мониторинг за първо тримесечие за 

годината - Протокол от изпитване № 036 – ОВ / 26.01.2016 г. на „В и К“ ЕООД гр. Пловдив. 

Резултатите показват превишение на ИЕО по показател „Неразтворени вещества“ - 360 

mg/dm
3
 при норма 50 mg/dm

3
, съгласно Разрешително за заустване № 33110084 / 03.08.2009 

г. издадено от БД „ИБР“ гр. Пловдив. 

 

По фактор на въздействие „Отпадъци“ 

Първо се извърши проверка по документи на бившия собственик на обекта 

„Мурсалец“ЕООД. Представени бяха отчетни книги за образувани и предадени отпадъци, 

договори с фирми с разрешителни, съгласно чл.35 от ЗУО, индификационни карти за 

предаване на опасните отпадъци. Документацията е водена съгласно нормативните 

изисквания. Съхраняваните отпадъци на обекта са предадени на съхранение на  новата 

фирма „ММ Вижън“ ООД. Образуваните отпадъци от  отработени масла, маслени филтри, 

абсорбенти, спирачни течности, накладки, излезли от употреба акумулатори се съхраняват на 

закрита площадка  в съдове с табели  обозначени с код и наименование на отпадъка. „ММ 

Вижън“ ООД е представил в РИОСВ-Смолян работни листове за класификация на 

отпадъците за заверка. Фирмата е дала заявка за изработка на отчетни книги, които предстои 

да представи в РИОСВ-Смолян. По време на проверката на  управителят „ММ Вижън“ ООД 

бяха дадени указания относно управление на отпадъците – съхраняване, водене на отчетност, 

предаване на отпадъците за последващо третиране.  

 

V.Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на „Автосервиз и автомивка“ гр.Девин, стопанисвана от 

„ММ Вижън“ ООД гр.Девин се установи, че обекта е без актуално разрешение за заустване 

на отпадъчни води и има превишение на ИЕО по показател „Неразтворени вещества“ от 

проведен собствен мониторинг за първо тримесечие на 2016г., за което предстои 

санкциониране на фирмата, стопанисвала обекта в периода на вземане на пробите. Има 

пропуски (липса на отчетни книги) по отношение спазване изискванията на Закона за 

управление на отпадъците, за което бяха дадени предписания.    

 

VI.Дадени предписания: 

1. В срок до 20.04.2016г. да се представят в РИОСВ-Смолян за заверка отчетни 

книги за образувани и предадени отпадъци. 

2. Отпадъците да се предават за последващо третиране , съгласно договори с 

фирми с разрешителни за дейност с отпадъци в съответствие с чл.35 от ЗУО. Опасните 

отпадъци да се предават с идентификационни карти.  Срок: постоянен 

 

VII.Дейности за последващ контрол: 

Няма 

 

VIII. Изпълнение на дадените предписания: 

Извършена е заверка от РИОСВ-Смолян на представените отчетни книги за 

образувани отпадъци.  



 3/3 

Извършили проверката: 

1.инж.Павлина Димчевска – директор на дирекция „КПД“, 

2.инж.Атанас Василев -  главен експерт „води” 
 
  


