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ДОКЛАД 
 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 11.05.2015г. на „Красин” 

ООД-гр. Смолян 
 
 На основание Заповед № РД – 07 – 30/23.03.2015г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Красин” ООД-гр. Смолян 
 

 І.Цели на проверката 
 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – 
Смолян по компоненти и фактори на околната среда: води, въздух и отпадъци и да 
се даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на 
обекта с изискванията на екологичното законодателство. 
 
 Целите на проверката са: 
 1.Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда; 
 2.Недопускане експлоатацията на производството и дейностите без 
необходимите разрешителни; 
 3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни и 
евентуално тяхното актуализиране. 
 

 ІІ.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 
           1. Води: 
            - отпадни води, изправност и работа на пречиствателно съоръжение 
            - резултати от собствен мониторинг 
           2. Въздух: 
            - ползването на летливи органични съединения (ЛОС) 

3.Отпадъци 
-производствени и опасни отпадъци – съхранение и отчетност 

  

 ІІІ.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, 

съгласно констатациите от извършената проверка 

 
 Предмет на дейност на дружеството е строителство на жилищни и не 

жилищни сгради. През последните две години дружеството е извършило строителни 
дейности на територията на Общините Смолян, Девин и Чепеларе. В дружеството 
са разработени и внедрени системи за управление на качеството, съгласно 
изискванията на стандартите: ISO 9001,  OHSAS,  ISO 14001 и SA 8000.  

Извърши се проверка на автобазата на дружеството, намираща се в гр. 
Смолян, ул. „Тракия” №3. 

 
Настоящата проверка се направи по компоненти и фактори на въздействие на 

околната среда, при което се установи: 
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        1.Компонент „Води” 

 
         Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти 
формиращи отпадъчни води. 
         По време на проверката се констатира следното: 
         Основната дейност на дружеството е строителство. Строителната техника се 
измива на площадката на обекта. Отпадъчните води от измиването постъпват през 
груба решетка в пречиствателно съоръжение – тип каломаслоуловител и след 
пречистването му се заустват в градски канализационен колектор на гр.Смолян. 
         Пречиствателното съоръжение е в нормално експлоатационно състояние. 
         При проверката не се формират отпадъчни води и не е взета водна проба за 
анализ. 
         Дъждовните и битово-фекалните води постъпват в площадковата канализация 
на обекта и се заустват в ГК-Смолян. 
        

        2.Компонент „Въздух” 

          
„Красин” ООД извършва жилищно и нежилищно строителство и грубо 

строителство. При дейността си дружеството използва бои, лакове и 
авторепаратурни продукти на фирмите вносители „Оргахим”, „Нинахим”, „Селт”, 
„Рьофикс” закупени от „Чечосан” ЕООД, град  Смолян и ЕТ „Харт – Юлия 
Красимирова”, град  Смолян. 

Количествата употребени бои, лакове и авторепартаруни продукти през 2014 г. 
са обобщени в справка-информация, която е представена  в РИОСВ – Смолян, 
съгласно срока и изискванията на Наредбата за бои, лакове и авторепаратурни 
продукти.  

 

        3. Фактор “Отпадъци” 

 
           На проверяваната площадка се извършват ремонтни дейности на 
автомобилната техника на дружеството,  свеждащи се до ремонт на ходовата част 
на автомобилите, смяна на оловни акумулатори, смяна на автомобилни гуми, 
измиване на автомобилите. Дейностите по смяна на масла и маслени филтри се 
осъществява от лицензирани фирми и не се генерират подобни отпадъци.  
          На площадката се съхраняват: 
- излезли от употреба оловни акумулатори заедно с електролита, предават се на 
фирми на базата на договори и Идентификационни документи, съгласно 
действащото законодателство; 
-  излезли от употреба автомобилни гуми. 
          На външната площадка са монтирани 2 броя канали с циментово покритие, 
които са чисти. Монтиран е и каломаслоуловител, от чиято дейност се генерират 
утайки от маслено-водна сепарация. След изсушаване същите се съхраняват на 
площадката. 
           През 2014г. фирмата е предала за оползотворяване отпадъци от мед, бронз, 
месинг, алуминий, олово, желязо и стомана на базата на договори. 
           Отпадъците от строително-монтажните дейности се предават на депо за 
неопасни отпадъци на базата на издадено от РИОСВ-Смолян Становище по 
представен Доклад за основно охарактеризиране на отпадъците. 

За всички отпадъци е извършена класификация, съгласно изискванията на 
Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците. Отчетността се води, 
съгласно изискванията на Наредба №1/ 04.06.2014г. за реда и образците, по които 
се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Представен е годишен 
отчет за образувани отпадъци за 2014г. до ИАОС-гр. София. 



19.5.2015 г. 

 
 

3/3 

         Дружеството притежава издаден от РИОСВ-Смолян Регистрационен документ 
за транспортиране на отпадъци. 

 

  IV.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 
Не бяха дадени предписания. 
 
 

 
 
Утвърдил: 
 
 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян 


