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ДОКЛАД
ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 16.09.2015 г. на „Рудомет груп“

ЕООД гр. Рудозем, с площадка в гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“ №21

На основание Заповед № РД-07-94/23.06.2015г. на Директора на РИОСВ – Смолян,
се извърши комплексна проверка на „Рудомет груп“ ЕООД гр. Рудозем, с площадка в гр.
Рудозем, ул. „Хан Аспарух“ №21, УПИ VIII, кв. 11 с идентификатор 63207.504.211 и УПИ XII,
кв. 11 с идентификатор 63207.504.342 по кадастрален план на гр. Рудозем.

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

компонент води, фактор на въздействие на околната среда отпадъци и екологична
отговорност. 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;
3. Екологична отговорност;

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

За площадката в гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“ №21, УПИ VIII, кв. 11 с
идентификатор 63207.504.211 и УПИ XII, кв. 11 с идентификатор 63207.504.342 по
кадастрален план на гр. Рудозем, дружеството има издадено Разрешение от РИОСВ-
Смолян № 11-ДО-233-01/26.08.2015г., както и регистрационен документ за транспортиране
на отпадъци №11-РД-237-00 от 28.01.2013г. На площадката дружеството извършва
третиране на МРО от следните категории: отпадъци от опаковки, НУБА, ИУЕЕО, ОЧЦМ и
ИУМПС.

Режимът на работа е едносменен, от 08.00 до 17.00 часа при 5-дневна работна
седмица. Работещи на площадката са 3 работника и управител (отговорник).

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 (бетон) и е оградена с метална ограда.
През текущата година, на площадката са приети 6 бр. ИУМПС, като 5 бр. от тях са

разкомплектовани. За приетите ИУМПС се издават удостоверения, съгласно чл. 19, ал. 1 от
Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, придружени с ПИС и
договор за покупко-продажба.

От началото на 2015 г. до момента на проверката, на площадката са приети 4350 кг.
ИУЕЕО, като същите се предават на „Метал комерс“ ООД на база сключен договор.

През текущата година  на площадката са приети 2687 кг. хартия и хартиени опаковки
и 378 кг. пластмасови опаковки и пластмаса, като същите не са предавани.
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На площадката се приемат само оловни акумулаторни батерии (код 16 06 01*), като
2597 кг. са приетите през текущата година. Същите се съхраняват в пластмасова вана и на
закрито. Предават се на „Хефти металс“ ЕООД гр. Пловдив на база сключен договор.

На площадката се приемат ОЧЦМ  с битов характер. Предаването на такива е
придружено с декларация за произход на ОЧЦМ (обр. 1 към чл.39, ал. 4 от ЗУО).
Разплащането на сделките с ОЧЦМ с битов характер се извършват с договор за продажба
на вземане (цесия). При приемане на ОЧЦМ с небитов характер се изисква сертификат за
произход, като се сключва договор за покупко-продажба и издава фактура. ОЧЦМ се
предават на „Хефти металс“ ЕООД гр. Пловдив и „Метал комерс“ ООД с. Главиница, общ.
Пазарджик. Има осигурено 24-часово видеонаблюдение.

Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. Отпадъците са обозначени и
се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

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

дейност. Има изграден каломаслоуловител на изход дъждовна канализационна система на
обекта. Видими следи от замърсяване на изхода на каломаслоуловителя не се установяват.

Същият е почистен и е във видимо добро състояние.

3. Екологична отговорност
Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за

предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./,
а именно т. 2 от Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона.

Операторът не е включен в публичния регистър на операторите, извършващи
дейности по ЗОПОЕЩ. Не бе представена  собствена оценка за възможни случаи на
непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба
№1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в
предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното
изпълнение.

ІV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им
1. Да се подаде в МОСВ информация за включване в публичния регистър на

операторите, съгласно чл. 1 и чл. 5 от Наредба за публичния регистър на операторите,
които извършват дейности по Приложение №1 към.чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ и да се уведоми
писмено РИОСВ-Смолян.

Срок: 12.10.2015г.                      Отговорник: Мехмед Бозов -
Упълномощено лице

2. Да се изготви и представи в РИОСВ-Смолян собствена оценка за случаите на
заплаха от екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба №1/2008 /ДВ, бр.
96/2008/.

Срок: 12.10.2015г.                      Отговорник: Мехмед Бозов -
Упълномощено лице

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ-Смолян


