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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:„БКС“ ЕООД гр. 

Смолян 

  
На 07.06.2018г. (Констативен Протокол № ЕН-030), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха 

планова комплексна проверка по Заповед № РД-08-27/16.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Смолян 

на обект: Бетонов възел и автобаза, находящи се в гр. Смолян, местност „Табаково“, 

стопанисвани от „БКС“ ЕООД гр. Смолян. 
  

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

1. Компонент „Води ”; 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”;  

 

 IІ. Цел на проверката    

Текущ контрол за: 

 1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове. 

Спазване условията на издадените Разрешителни за заустване на отпадъчни води и извършване на 

собствен мониторинг. 

 2. Управление на отпадъците, формирани от дейността на предприятието.  

 

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

Обект на проверката са образуваните на площадката отпадъци, водене на отчетност и начини 

за съхранение, състоянието на изградения към бетоновия център утаител с камера за неутрализация и 

пречистване на образуваните битово-фекални отпадъчни води от санитарни възли и помещения. 

 

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

законодателство: 

  

2. Компонент „Води” 

 Отпадъчни води се формират от: 

 - произведствени отпадъчни води от бетонов възел; 

 - битово-фекални отпадъчни води от санитарни възли и помещение от „Автобаза“ и 

„Административна сграда“; 

 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 формират 

отпадъчни води и не е взета водна извадка на изход съоръжение. На място с „лакмусова хартия“ е 

измерено рН около 8. Отпадъчните води след пречистване се заустват в Доксово дере, ляв приток на 

р.Черна, съгласно условията на РЗ № 33720028/01.11.2011 год.  

 Изготвен е план за собствен мониторинг, който е одобрен от БД“ИБР“-Пловдив с писмо с 

изх.№ МП-02-464/18.07.2014 год. 
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 За 2017 год. е представен в РИОСВ-Смолян Доклад за изпълнение на условията на РЗ № 

33720028/01.11.2011 год. , с писмо наш вх. № КПД-05-20/30.01.2018 год. 

 Към датата на проверката в РИОСВ-Смолян не е представен собствен мониторинг на 

отпадъчни води за І-во полугодие на 2018 год.. Взета е водна проба отпадъчна вода от бетонов възел 

на 04.06.2018 год. от ЛИК към „В и К“ ЕООД-Пловдив, като все още няма издаден протокол за 

изпитване.  

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

мрежа-Смолян, след което отпадъчните води се отвеждат за пречистване в ГПСОВ-Смолян. 

 На площадката на „Автобаза“ няма обособено място за автомивка. Автомобилите и техниката 

се измиват на външна автомивка. 

 Повърхностните води от площадката към автобазата се улавят от система от канавки, 

премиват през каломаслоуловител и се заустват отново в градска канализационна мрежа-Смолян.  

  

 2. Фактор на въздействие „Отпадъци”  

 Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му. В автобазата се извършват ремонтни дейности и смяна на 

масла на автомобилната и строителната техника на дружеството. От извършваните дейности се 

генерират следните отпадъци: отработени масла, маслени филтри, абсорбенти, черни и цветни 

метали и стърготини, стружки и изрезки от черни метали. Обособено е закрито помещение за 

съхранение на отработените масла, филтри и абсорбенти. Същите се съхраняват в съдове, като 

мястото на съхранение е обозначено. Представят се договори за предаване на образуваните отпадъци. 

При извършената проверка на място, както и по данни от отчетната книга се установява, че не се 

генерират повечето отпадъци, за които е извършена класификация,  като оловни акумулатори, 

антифризни течности, спирачни накладки, излезли от употреба автомобилни гуми, метални опаковки 

и др., тъй като част от ремонтните дейности се извършват от външни фирми и сервизи. Води се 

отчетност на образуваните отпадъци, съгласно нормативните изисквания. 

  При извършената проверка на бетоновия център към обекта не се установи влагане на стъкло 

и стъклени отпадъци в производството на бетон и бетонови изделия.  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на предпиятието се установи, че обекта съответства на изискванията 

на Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им.   

 

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

Не се дават. 

 

VII.  Дейности за последващ контрол. 

Няма.  

   

 

Съгласувал:  

инж. Павлина Димчевска  -  

Директор на дирекция „КПД“ 

 


