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ДОКЛАД 
 
 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 27.05.2015 г. на ЕТ „МСМ – 

Венелин Чиев“ с. Леска – площадка с. Средногорци, общ. Мадан 
 
  

На основание Заповед № РД-07-30/23.03.2015г. на Директора на РИОСВ – Смолян 
се извърши комплексна проверка на  ЕТ „МСМ – Венелин Чиев“ с. Леска – площадка с. 
Средногорци, общ. Мадан, пл. № 269 по Частичен кадастрален план на 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, пл. № 269 по Частичен кадастрален 

план 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.                  
ЕТ „МСМ – Венелин Чиев“ има издадено Разрешение от РИОСВ-Смолян с Решение № 11-
ДО-162-02/22.03.2013г., за извършване на дейности по третиране (разкомплектоване) на 
излезли от употреба МПС и Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци 
№11-РД-241-00/28.02.2013г.  
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От началото на 2015г. до момента на проверката на площадката са приети 55 бр. 
ИУМПС, като общо наличните такива са 190 бр. През 2015г. са разкомплектовани 25 бр. 
излезли от употреба автомобили. За приетите ИУМПС се издават удостоверения по обр. 
1 към чл. 19, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба МПС. При приемане на ИУМПС 
се попълва покупко-изплащателна сметка. Водят се данни в електронната система. 

Генерираните при разкомплектоването опасни отпадъци се съхраняват в съдове 
(варели, цистерни и бидони) и на закрито, като същите и неопасните отпадъци са 
обозначени съгласно нормативните изисквания. 

При проверката се представиха договори за предаване на отпадъци с „Ровотел 
стийл“ ООД гр. Рудозем, „Валд-95“ ЕООД гр. София и „Ник стил“ ООД гр. Смолян, както и 
с  „Топливо“ АД гр. Рудозем за използване на везна. 

Води се отчетност съгласно нормативните изисквания.  
 

 2. Компонент „Води” 
На площадката се извършва разкомплектоване на излезли от употреба МПС. 
По време на проверката се констатира следното: 
На обекта се формират два потока отпадъчни води: битово-фекални и дъждовни 

води.  
Битово- фекалните води от сградата се заустват в селския канализационен 

колектор на с. Средногорци.  
Дъждовните води са условно чисти. Улавят се с решетки и се отвеждат в 

каломаслоуловител. Съоръжението е обрасло с растителност и дървета и не беше 
възможен неговия оглед.  

От дейността на дружеството не се формират производствени отпадъчни води. 
На площадката не се констатираха разливи от масла и нефтопродукти. 
 

 
     

VІ. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 

1. Да се осигури достъп до каломаслоуловителя  и да се уведоми РИОСВ-Смолян 
писмено. 

 

          Срок: 30.09.2015г.                                     Отговорник: Хасан Чиев - управител 
 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

 
 


