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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Асфалтова база и ТСИ“ гр. Смолян, мест. Тикалско дере, Бетонов възел „Табаково“ и 

Автобаза „Табаково“ гр. Смолян, Промишлена зона „Север“, община Смолян, област 

Смолян. 

 

        На 12.06.2017 г.  с Констативен протокол № АВ-053/12.06.2017 г., на основание Заповед 

№ РД–08–28/27.03.2017  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „ИСА-2000“ ЕООД гр. София, „Вива 200“ ЕООД гр. София и „БКС“ ЕООД 

гр. Смолян. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Въздух“; 

2. Компонент „Води“; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

 

ІІ.Цели на проверката: 

   Целта на проверката е да се даде оценка за  съответствие на дейността  на обекта с 

изискванията на: 

1. Закон за чистотата на атмосферния въздуха и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им.  

2. Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им. 

3. Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

 

ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени: 

 

Обект на проверката са: 

1. Производствена площадка „Тикалско дере“: 

 Работа на асфалтосмесителя, оросителна система при работа на  ТСИ-то, поддържане 

на производствената площадка, с цел предотвратяване замърсяване с твърди прахови 

частици, съхранение на образуваните отпадъци, договори с фирми за предаване и водене на 

отчетност, проверка по спазване условията на издадените Разрешителни за заустване на 

отпадъчни води и извършване на собствен мониторинг. 

2. Бетонов възел „Табаково“ и Автобаза в мест. „Табаково: 

 Проверка по спазване условията на издадените Разрешителни за заустване на 

отпадъчни води и извършване на собствен мониторинг, съхранение на образуваните 

отпадъци, договори с фирми за предаване и водене на отчетност, използване на органични 

разтворители и фреони при извършване на авторемонтни дейности.    
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IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

 

Обектите работят при наличие на заявки за асфалтови смеси, бетонови смеси и 

поддържане на специализирана и строителна техника.  

От извършената проверка се установи: 

 

1. Компонент „Въздух”: 

 

 - Производствена база „Тикалско дере“: 

 

 На производствената площадка са монтирани Асфалтосмесител и ТСИ. 

 Асфалтосмесителя по време на проверката не работи. Асфалтосмесителя за гориво се 

използва газ(метан). Обособено е газово стопанство състоящо се от 4 броя платформи с общ 

обем 8000 м3. 

 Битума за производство на асфалтови смеси се съхранява в 4 броя цистерни 

разположени в закрити помещения. 

 При проверката ТСИ-то работи. С Констативен протокол № АВ 105/13.12.2016 г. е 

дадено е предписание за възстановяване на оросителната система, същото е изпълнено. При 

работа на ТСИ-то оросителната система е недостатъчна и се допуска разпространяване на 

твърди прахови частици в атмосферния въздух, за което е дадено предписание. 

 

 - Бетонов възел „Табаково“ и автобаза: 

 

 Автобазата е собственост на „ИСА-2000“ ЕООД гр. София, извършват се текущи 

ремонтни дейности по поддръжката на специализираната и строителна техника собственост 

на дружеството. На площадката няма изградена бензиностанция, не се извършват дейности 

свързани с боядисване на автомобили и пълнене на автоклиматици.     

  

2. Компонент „Води” : 

  

 Проверката се извърши съгласно разпоредбите на Закона за водите, относно контрол 

на обекти формиращи отпадъчни води и изпълнението на условията поставени в 

разрешителните за заустване на производствени и повърхностни  отпадъчни води. 

 

1.Подобект „Асфалтова база-Тикале“ 

 

По време на проверката се установи:  

 

 На обекта не се формират производствени отпадъчни води. За атмосферните води от 

площадката са изградени 2 бр. каломаслоуловители.  

 Първият каломаслоуловител, намиращ се на входа на площадката на „Асфалтова база-

Тикале“, откъм пътя Смолян-Мадан, е затлачен с утайка, която следва да се почисти. 

Повърхностните атмосферни води се заустват в р.Тикалско дере, ляв приток на р.Черна, 

съгласно условията на РЗ № 33120020/28.11.2014 год., издадено от БД”ИБР” – Пловдив. 

 За първо полугодие на 2017 год. е извършен собствен мониторинг на повърхностните 

атмосферни води и резултатите са представени в РИОСВ-Смолян. От представените 

Протоколи от изпитване не се установиха превишения. 

 

2.Подобект „Бетонов възел „Табаково“ 

 През 2016 год. е монтиран нов бетоносмесител с капацитет 80 м3/час . За 

производствените отпадъчни води от бетоносмесителя и измиване на автобетоновозите е 

изграден утаител с камера за неутрализация. При проверката бетовия възел не работи, не се 
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формират отпадъчни води и не е взета водна извадка на изход съоръжение. Към камерата за 

неутрализация няма изградена инсталация за дозиране на реагентa. Отпадъчните води след 

пречистване се заустват в Доксово дере, ляв приток на р.Черна, съгласно условията на РЗ № 

33720028/01.11.2011 год. 

 В РИОСВ-Смолян е представен собствен мониторинг на отпадъчни води за І-во 

полугодие на 2017 год., от представените протоколи не са установени превишения. 

 

3.Подобект „Гараж „Табаково“ 

 

 На площадката на гаража не се извършват дейности, от които да се формират 

производствени отпадъчни води. 

 Битово-фекалните отпадъчни води от санитарните възли се заустват в градска 

канализационна мрежа-Смолян. 

 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

         
 Производствени и опасни отпадъци 

 

Проверката се извърши съгласно разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците.  

При извършената проверка се констатираха отпадъци на обект гараж-автобаза в 

резултат от ремонтна и поддържаща дейност на пътностроителни и транспортни машини 

собственост на „ИСА-2000“ЕООД. Отпадъците са абсорбенти, кърпи за изтриване, 

отработени двигателни масла, маслени филтри и стружки.  Същите се съхраняват съгласно 

нормативните изисквания, в метални варели на определени за целта места. През 2016 г. са 

предадени маслени филтри и отработени масла. Отпадъците се  предават на лица 

притежаващи документи по чл.35 от ЗУО, на база сключени договори. За предадените 

опасни отпадъци са представени идентификационни документи. 

На асфалтовата база е монтиран нов асфалтосмесител, който работи с метан. Отпадък-

увлечена летяща пепел не се образува. 

 На бетоновият възел се произвежда бетонна смес, в която не се влагат отпадъци от 

стъклени опаковки.  

За образуваните и предадените отпадъци, дружеството води отчетна книга, съгласно 

нормативните изисквания.  

  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 

Предприетите действия и мерки за опазване на компонентите и факторите на околната 

среда са в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и съответната 

подзаконова нормативна уредба. По Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за 

водите и съответната подзаконова нормативна уредба се констатиране несъответствия, за 

което са дадени предписания. 

       

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 Предписание, дадено на основание чл. 148, ал. 3, чл. 153, ал. 3 и 155 от ЗООС: 

 

 1.Да се доизгради и подобри работата на оросителната система към ТСИ-то така, че да 

не се допуска запрашване на въздуха. 

 

       Срок: 15.08.2017 г. 

       Отг.: Юлиян Инджов 
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       управител „ИСА-2000“ ЕООД 

 

2.Да се почисти каломаслоуловителя на входа на „Асфалтова база 

„Тикале“. 

                                                             Срок: 30.06.2017 год. 

 

 3.Да се монтира инсталация за неутрализация към утаителя за производствени 

отпадъчни води от „Бетонов възел „Табаково“. 

 

                                                             Срок: 15.07.2017 год. 

                                                             Отг.: инж.Ю.Инджов, управител 

 

 

 

 

VII. Дейности по последващ контрол: 

 

Извършили проверката: 

 

1. инж. Атанас Василев, главен експерт –  

2. инж. Любомир Михтарев, началник Отдел „КОС“ -  

3. Милена Мочовска, главен експерт -  

 

Съгласувал: 

инж. Павлина Димчевска – Директор Дирекция „КПД” 


