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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

 „Маркони Транс” ЕООД 

  
На 14.03.2017г. (Констативен Протокол №БР-010) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-08-10/23.02.2017г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян на обект: „Маркони Транс” ЕООД-гр. Рудозем, ул. „Кап. Петко 

войвода” №1 

 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 

1. Компонент „Опазване на водите” 

2. Фактор „Управление на отпадъците ” 

 

 IІ.Цели 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; 

  

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

проверени: 

 

Обект на проверката са изпълнение на условията в Разрешителното за заустване на 

отпадъчни води, състояние на пречиствателното съоръжение, начин на съхранение на 

генерираните отпадъци, наличие на договори за предаване на отпадъците, отчетност. 

 

 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  

Предмет на дейност на дружеството е транспортна дейност. На площадката в гр. 

Рудозем е разположена автобазата на дружеството, където се извършват ремонтни дейности 

на автомобилната техника на дружеството и автомивка с изграден каломаслоуловител. 

Ремонтните дейности се извършват в закрити гаражни клетки с монтирани канали с 

циментова основа. Площадката е заградена, назначена е денонощна охрана.  

  

 1. Опазване на водите 

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

формиращи отпадъчни води, в т.ч. контрол по изпълнението на условията поставени в 

Разрешителното за заустване. 
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При проверката се констатираха следните обстоятелства: 

На площадката се формират следните потоци отпадъчни води: 

- Производствени отпадъчни води  - формират се от измиването на автомобилите. 

Замърсените води постъпват в пречиствателно съоръжение, тип каломаслоуловител 

(КМУ) и след пречистването им се заустват в р.Чепинска, съгласно условията 

поставени в РЗ№33120059/14.10.2011г., изд. от БДИБР-Пловдив, с краен срок на 

действие 2021г. За оценка на пречиствателния ефект на КМУ е взета еднократна водна 

извадка- 2l-отпадъчна вода на изход КМУ, преди заустването в р.Чепинска, в 

присъствие на представител на титуляра на Разрешителното за заустване.  

          - Дъждовните води се улавят с решетки и се отвеждат в КМУ. Не се  констатираха 

разливи от масла и нефтопродукти на производствената площадка. 

 
 

 2.  Фактор на въздействие „Управление на отпадъците” 

 

 От дейността на автосервиза и автомивката на дружеството се генерират следните 

производствени и опасни отпадъци: отработени двигателни масла, хидравлични масла, 

маслени филтри, черни метали, утайки от маслено-водна сепарация /от каломаслоуловителя 

на автомивката/. За всички отпадъци е извършена класификация, съгласно изискванията на 

Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците.  

            От извършената проверка се установи, че генерираните отпадъци от дейността на 

автобазата се съхраняват разделно в подходащи затворени съдове /метални варели и 

контейнери/, надписани с кодове и наименования, съгласно нормативните изисквания. 

            Представени са следните документи по време на проверката: 

- договори с фирмите „Ник Стил” ООД и „Бергови Рисайклинг” ЕООД за предаване на  

генерираните отпадъци;   

- идентификационен документ за предадени отработени масла през 2017г.; 

- заверена отчетна книга за образувани и предадени отпадъци, попълнена съгласно 

изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците; 

- копие и обратна разписка от представен годишен отчет в ИАОС-София за образувани 

отпадъци за 2016г.         
 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство:  

 

           От извършената проверка на „Маркони Транс” ЕООД-гр. Рудозем се установи, че 

обекта съответствува на изискванията на Закона за водите и Закона за управление на 

отпадъците.  

          След излизане на резултатите при наличие на превишения на индивидуалните 

ограничения поставени в РЗ №33120059/14.10.2011г., ще предприемем административно 

наказателни мерки. 

 

          VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:  

            

           Не са дадени предписания. 

      

 

 VII. Дейности за последващ контрол. 

 

           Няма. 

 
От страна на дружеството на проверката  присъстваше г-н Ангел Манолов – 

упълномощено лице на фирма „Маркони Транс” ЕООД-гр. Рудозем. 
 


