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ДОКЛАД 
  
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 17. 03. 2015 г. на ПЛОЩАДКА № 2 – 
бензиностанция, автосервиз и пункт за годишен технически преглед 

на МПС към “Петрол Комерс” ЕООД, ул. „Освобождение” №1 гр. 
Девин, общ. Девин, обл. Смолян. 

 
 
 

 На основание Заповед № РД-07-12 от 05.02.2015 г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка на ПЛОЩАДКА № 2 – 

бензиностанция, автосервиз и пункт за годишен технически преглед на МПС към 

“Петрол Комерс” ЕООД, гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян. 

 

I. Цели на проверката 

 
Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ 

Смолян по различни компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху 

нея с цел да се оцени степента на съответствие на обекта с изискванията на 

екологичното законодателство. Целите на проверката са, както следва: 

 
1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда. 

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 

разрешителни. 

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в 

съответното разрешително. 

 
 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 

 
1. Система с пречиствателно съоръжение за отпадни води; 

2. Производствени и опасни отпадъци. Площадка за съхранение на отпадъци. 

Продуктови такси 

3. ЛОС и оборудване на бензиностанцията във с изискванията на Наредба № 

16 / 1999 г. за товарене, разтоварване и съхранение на бензин; 
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III. Състояние на обекта, отразено в констативния  протокол 

 
              
“Петрол Комерс” ЕООД е фирма която организира и специализира 

дейността си в продажбата на горива – товарене, разтоварване и съхранение на 

бензини, дизелово гориво и газ. Ремонт на двигатели и ходова част на автомобили. 

Миене на моторни превозни средства. На ПЛОЩАДКА №2 има пункт за годишен 

технически преглед на МПС. 

 От извършената проверка се установи:  
 

1. Компонент „ВОДИ” 
  
В момента на проверката автомивката не работи и не се формират отпадни 

води на изход КМУ (кало-масло уловител). Отпадните води от миенето преминават 

през канализация и постъпват в кало-масло уловител, след което заустват в р. 

Девинска. Заустването на пречистените води е регламентирано с РЗ № 33120018 /   

17.02. 2009 г. изд. От БДУВ – ИБР, гр. Пловдив. 

Кало-масло уловителят е почистен и няма следи от замърсяване след точката 

на заустване. 

През 2014 г. е извършен собствен мониторинг на заустваните отпадни води. 

 

2. Компонент „ВЪЗДУХ” 

 
За отопление в сградата се използват климатици, които са с под 3 кг. фреони. 

ЛОС: Бензиностанцията е оборудвана, съгласно изискванията на Наредба № 

16 / 1999 г. за товарене разтоварване и съхранение на бензин. Все още не е въведен 

Етап ІІ на УБП (улавяне на бензинови пари), който е със срок на въвеждане до 

31.12.2016 година. 

 

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ” 

 

Площадка №2: гр. Девин, ул. „Освобождение” №1 

          Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. 

         Обектът представлява бензиностанция, газстанция, автосервиз и автомивка. От 

дейността на автосервиза и автомивката се генерират  следните отпадъци: 

1. Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 

с код 130205*-образувани от дейността на автосервиза при смяна на моторни масла. 

Съхраняват се около 350 литра отработени масла в метални варели на обособена 

площадка. Предават се на фирма „Ник Стил” ООД- гр. Смолян на базата на договор и 
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Идентификационен документ, като през 2014г. не са предавани масла. Последният 

Идентификационен документ за предадени масла е от 2013г. 

2. Маслени филтри с код 160107*-съхраняват се 3 пълни метални варела на 

площадката до отработените масла. 

3. Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори с код 130501* - 

от дейността на автомивката. Същите се изсушават и се съхраняват на площадката, 

около 3 куб. м. 

       Отчетната книга за образувани отпадъци се попълва редовно, но не е заверена 

от РИОСВ-Смолян. 

         По време на проверката не се констатираха замърсявания с отпадъци, 

площадката е чиста. 

          Поради честото отсъствие на управителя на фирмата и честата смяна на 

персонала, липсва лице отговорно за управление на отпадъците, с цел 

осъществяване на по-ефективен контрол, съгласно ЗУО. 

 

          На основание чл. 148, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната 

среда /ДВ. бр.91/2002г./ и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците /ДВ. 

бр.53/13.07.2012г. / бяха дадени следните предписания: 

 

1. Да се завери в РИОСВ-Смолян отчетната книга за образувани отпадъци, съгласно 

изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците. 

Срок: 31.03.2015г.              Отг. Карамфил Каров-управител 

 

2. С цел осъществяване на ефективен контрол по управление на отпадъците, поради 

текучество на персонала, да бъде назначено лице, отговорно за управлението на 

отпадъците за двете площадки със Заповед и копие от Заповедта да бъде 

представена в РИОСВ-Смолян. 

Срок: 31.03.2015г.              Отг. Карамфил Каров-управител 

           

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

Извършили проверката: 
 

1. Тодор Каров - главен експерт „ЛОС и ВФФ”– координатор на проверката 

2. Атанас Василев – старши експерт „ОВ” 

3.  Боряна Рускова – главен експерт „У П и ОО”  


