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ДОКЛАД
ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 16.09.2015 г. на „Лидеркар - 3000“

ЕООД гр. Рудозем, с площадка в гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“.

На основание Заповед № РД-07-94/23.06.2015г. на Директора на РИОСВ – Смолян,
се извърши комплексна проверка на „Лидеркар-3000“ ЕООД гр. Рудозем, с площадка в гр.
Рудозем, ул. „Хан Аспарух“, УПИ IV, кв. 12 с идентификатор 63207.504.192 по кадастрален
план на гр. Рудозем (бивше поделение на МО).

І. Цели на проверката
Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян, по

компонент води и фактор на въздействие на околната среда отпадъци. Целта е да се даде
оценка на степента на съответствие на дейностите на обекта, с изискванията на
екологичното законодателство.

ІІ. Проверени производствени инсталации и дейности на обекта
           1. Отпадъци:

- третиране на масово разпространени отпадъци;
2. Производствени и битови отпадъчни води - количество и тяхното третиране;

ІІІ. Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, съгласно
констатациите от извършената проверка

За площадката в гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“, УПИ IV, кв. 12 с идентификатор
63207.504.192 по кадастрален план на гр. Рудозем (бивше поделение на МО), дружеството
има издадено Разрешение от РИОСВ-Смолян № 11-ДО-222-00/28.02.2013г. за извършване
на дейности по третиране на ИУМПС, НУБА и ИУЕЕО.

Работното време на площадката не е нормирано. Работещи на площадката са 2
работника, които работят и в сервиза на дружеството, намиращ се в гр. Рудозем, ул. „Васил
Левски“ №11.

При извършената проверка на място и по документи  бяха извършени следните
констатации:

1. 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.
Площадката е с твърда настилка (асфалт) и е оградена с метална ограда.
От издаване на горецитираното Разрешение до момента на проверката, на

площадката не са приемани НУБА и ИУЕЕО, като такива не се установиха при направения
оглед.

Има изградени закрити помещения за съхранение на генерираните при
разкомплектоването опасни отпадъци и авточастите, предназначени за повторна употреба.
За приетите ИУМПС се издават удостоверения, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за
излезлите от употреба моторни превозни средства. Образуваните отпадъци са обозначени
и се съхраняват съгласно нормативните изисквания. При проверката се представиха
договори за предаване на генерирани отпадъци.

Води се отчетност на отпадъците.
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2. Компонент „Води”
На площадката не се формират производствени отпадъчни води от извършваната

дейност.
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