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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

ДОКЛАД 

от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 
Бензиностанция, газстанция и автомивка „Спринт“ в гр. Чепеларе експлоатирана от 

„Ив – Комет“ ООД гр. Чепеларе. 

        На 17.08.2016 г. (Констативен протокол №АВ-077/17.08.2016 г.), на основание Заповед 
№ РД–07–81/16.06.2016  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 
проверка на „Ив - Комет” ООД, гр. Чепеларе. 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 
1. Компонент „Води”; 
2. Компонент Въздух“; 
3. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 
   - Производствени и опасни 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 водите /ЗВ/;  
2.Закон за управление на отпадъците /ЗУО/; 
3. Закон за чистотата на атмосферния въздуха; 
и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени: 
Обект на проверката са: 
     -  Експлоатация и пречиствателен ефект на пречиствателното съоръжение към обекта 
Бензиностанция, газстанция и автомивка „Спринт“: 
     - Вземане на водна проба на изход КМУ, преди заустване в р. Чепеларска; 
    - Извършения собствен мониторинг на отпадъчни води; 
    - Помещения за съхранение на производствени и опасни отпадъци , отчетност, наличие на 
договори за предаване. 

- Бензиноколонки с резервоари; 

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 
законодателство: 

Основната дейност на Бензиностанция, газстанция и автомивка „Спринт“– зареждане на 
автомобили с течни горива и измиване на автомобили. 
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Бензиностанцията и газстанцията работят 24 часа в денонощието 365 в годината. 
Автомивката не извършва търговска дейност от 2012 г., измиване се извършва на собствени 
автомобили на дружеството.  

1.Компонент „Води”: 
       Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти, формиращи 
отпадъчни водите. 

Отпадъчни води се формират при измиване на автомобили, като водите постъпват в 
КМУ, след което се заустват в р. Чепеларска регламентирано с РЗ № 33110044/11.09.2008 г. 
на БД „ИБР“ гр. Пловдив. 

КМУ е почистен и видими следи от замърсяване след точката на заустване няма. По 
време на проверката няма заустване на отпадъчни води на изход КМУ. 

През 2016 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води за второтримесечие, 
като Протокола от изпитване е представен в РИОСВ-Смолян, от който не се констатираха 
превишения на ИЕО съгласно издаденото Разрешително.  

2.Компонент „Въздух”: 
Бензиностанцията е оборудвана с два броя комбинирани колонки с шест броя маркучи. 

Резервоари: 
- Бензин – 2 броя по 15 м3;
- Дизел – 1 брой по 20 м3 и 1 брой 10 м3;
- Газ – 1 брой по 10 м3;
Бензиностанцията отговаря на ЕТАП – I за улавяне на бензинови пари, ЕТАП – II за 

улавяне на бензинови пари не е въведен в съоръженията на бензиноколонките.   

3.Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците.  
       На площадката в гр. Чепеларе, местност Претоварна функционира бензиностанция и 
газстанция. Към момента на проверката автомивката не работи. 
       При извършения оглед на площадката се констатираха съхранени опасни отпадъци от 
дейността на автомивката и в частност от каломаслоуловителя към нея, а именно: 
1. Масло от маслено-водни сепаратори с код 130506*; 
2.Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори с код 130501*. 
       Опасните отпадъци се съхраняват съгласно нормативните изисквания, в подходящи 
съдове на закрито място. На съдовете са поставени кодове и наименования по Наредбата за 
класификация на отпадъците. Представен е договор с фирма „Валд-95” ЕООД за предаване 
на опасните отпадъци за последващо третиране. 
        За отпадъците е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба №2/2014г. 
за класификация на отпадъците. Води се отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на 
Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 
по отпадъците. За битовите отпадъци са поставени контейнери. Площадката е чиста. 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство: 

От  извършената проверка на „Ив - Комет” ООД се установи, че дейността на обекта 
съответства на изискванията на Закона за водите /ЗВ/, Закон за чистотата на атмосферния 
въздуха /ЗЧВ/, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и  подзаконовите нормативни 
актове по прилагането им.  
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VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

Не бяха дадени 

VII. Дейности по последващ контрол: 

няма 

По време на проверката от страна на оператора присъстваха: 
1. Борис Иванов Савов – упълномощено лище; 
2. Крум Иванов Савов – оператор-касиер; 

Извършили проверката: 

2. инж. Атанас Василев, главен експерт 

3. инж. Тодор Каров, главен експерт 

5. Боряна Рускова, главен експерт 

Съгласувал: 
инж. Павлина Димчевска – директор дирекция „КПД” 


