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ДОКЛАД 
 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 27.05.2015 г. на „ЕСС Къмпани“ 

ЕООД гр. Мадан, площадка с. Средногорци 
 
  

На основание Заповед № РД-07-30/23.03.2015г. на Директора на РИОСВ – Смолян 
се извърши комплексна проверка на  „ЕСС Къмпани“ ЕООД гр. Мадан, площадка с. 
Средногорци 
 

 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 с. Средногорци, общ. Мадан, УПИ II, кв. 44 по ЧЗР на селото,  

дружеството притежава Разрешение, издадено по реда на Закона за управление на 
отпадъците, за извършване на дейности по  третиране (разкомплектоване) на излезли от 
употреба МПС.  

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. 
Дружеството има издадено Разрешение от РИОСВ-Смолян с Решение № 11-ДО-226-
00/24.04.2013г., за извършване на дейности по третиране (разкомплектоване) на излезли 
от употреба МПС. По данни от отчетната книга и по информация от управителя на 
дружеството се установява, че на площадката не са приемани и разкомплектовани 
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излезли от употреба МПС от началото на 2013г. до настоящата проверката т. е. от 
момента на издаването на разрешението на „ЕСС Къмпани“ ЕООД. 

При проверката на площадката не се установиха съхранявани ИУМПС или купета 
от разкомплектовани такива, както и замърсявания с производствени и/или опасни 
отпадъци.  

Представи се отчетна книга, заверена съгласно нормативните изисквания. 
 
 

 2. Компонент „Води” 
 
По време на проверката се констатира следното: 
Формираните отпадъчни води на площадката са от битово-фекален характер и 

дъждовни води. От дейността на дружеството не се формират производствени отпадъчни 
води. 

Битово- фекалните води от административната и ресторантската част постъпват  в 
система от непопивни (водоплътни) септични ями без заустване, които се почистват 
периодично от „В и К” ЕООД- гр.Смолян, съгласно сключен договор от 2009г. 

Дъждовните води са условно чисти и се стичат в канавките на пътното платно. 
Септичните ями са в нормално експлоатационно състояние съгласно изискванията 

на чл.126, ал.1 от Закона за водите.  
На площадката няма разливи от масла и нефтопродукти. 
Автомивката към обекта е преустановила дейност.  

 
     

VІ. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 

Не бяха дадени 
 

 

УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

 
 


