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ДОКЛАД 
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 01.06.15год. на „ИСА-2000” ЕООД- 
гр.София, площадки Смолян и м. „Тикалско дере” 

 
 На основание Заповед № РД-07-30 от 23.03.2015г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на  
„ИСА-2000”  ЕООД- гр.София, площадки Смолян и м. „Тикалско дере”. 
 

I.  Цели на проверката 
Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян 

по различни компоненти и фактори на околната среда 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 
Проверката се извърши както следва:  

-  на 01 юни беше проверена асфалтова база /АБ/ – м. Тикалско дере”, както и 
инсталациите, съоръженията и обслужващите помещения към базата и ТСИ;  
- на 01 юни беше извършена проверка на площадката –гр.Смолян-м.”Табаково” 
бетонов възел и гараж. 

Към „ИСА 2000”ЕООД са асфалтовата база. 
Кариерата, бетонов възел и гараж са на „БКС” ЕООД и се стопанисват от 

„ИСА 2000”ЕООД. 

 

III.   Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на 

работа. 
Проверката констатира:  

 Извършена е цялостна реконструкция на площадката на асфалтова база в м. 
„Тикалско дере”Старият асфалтосмесител е демонтиран, като е изграден нов 
асфалтосмесител „МARINI”.  

Новият асфалтосмесител е на „Вива 200”ЕООД- гр София. 
Площадка Смолян- Гаража и бетоновият възел в м. „Табаково” работят с 

нормален работен режим, 8 часа на ден, пет дни в седмицата. Бетоновият възел 
работи при наличие на заявки за бетон. 

 

1. Компонент „Въздух” 
Извършена е цялостна реконструкция на площадката на асфалтова база в м. 

„Тикалско дере”Старият асфалтосмесител е демонтиран, като е изграден нов 
асфалтосмесител „МARINI”. Ликвидирани  са пречиствателните съоръжения към 
скрубера на демонтираният асфалтосмесител и каломаслоуловителя.Новият 
асфалтосмесител е с гориво газ. Доставени са 3бр. платформи за газ с по 72бр. 
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бутилки.. В покрито помещение има 4бр. цистерни за битум – една работна и 3 
складови. Подгряването на битума е от маслогреен котел. 
Новият асфалтосмесител е на „Вива 200”ЕООД. Представен е план за собствен 
мониторинг от който е видно, че измерванията ще се осъществят през м. септември 
2015. Извършват се технологични операции за оптимизиране работата на 
асфалтосмесителя. 

На площадката в гр.Смолян няма организирани източници на емисии от 
неподвижни източници.   

 

  2. Компонент „Води” 
. Асфалтова база „Тикале”. 
Асфалтосмесителя на обекта е сменен с нов, който не формира 

производствени отпадъчни води. На площадката се формират замърсени дъждовни 
води, които се заустват в р.Тикалско дере, ляв приток на р.Черна, съгласно 
условията поставени в РЗ№33150021/28.11.2014г. от БДИБР. Съществуващия 
каломаслоуловител е премахнат и предстои изграждането на ново пречиствателно 
съоръжение. По време на проверката не се формираха отпадъчни води и не е взета 
водна проба за анализ. 

 
Бетонов възел ”Табаково”. 
На бетоновия възел се произвежда средно 10 м

3
 бетон дневно. Формираните 

производствени отпадъчни води постъпват в пречиствателно съоръжение, което 
представлява утаител с неутрализационна камера. След пречистването им се 
заустват в Доксово дере, ляв приток на р.Черна. Пречиствателното съоръжение(ПС) 
е в нормално експлоатационно състояние. 

Беше взета еднократна водна извадка – 2 l – отпадъчна вода на изход ПС на 
бетоновия възел”Табаково”, преди заустване в Доксово дере. 

Дружеството е извършило собствен мониторинг за 2015г. 
 

3. Фактор „Отпадъци” 
 Обект на проверката са три площадки – Асфалтова база с.Тикале, гараж с 

ремонт на автомобили гр.Смолян и Бетонов възел гр.Смолян : 
Площадка №1 - Асфалтова база с.Тикале 
На обекта се извършва реконструкция и модернизация. Каломаслоуловителят 

за производствени отпадъчни води е премахнат, като отпадъците от масла от 
маслено водни сепарации и утайките са предадени на фирма с разрешение по чл.35 
от ЗУО, съгласно договор и издаден идентификационен документ. 

Площадка №2 - Гараж с ремонт на автомобили– гр.Смолян 
На обекта се генерират следните отпадъци - абсорбенти, кърпи за изтриване, 

излезли от употреба гуми, негодни за употреба оловни акумулатори,  маслени 
филтри, нехлорирани отработени масла и флуоресцентни лампи. 

Отпадъците се съхраняват съгласно нормативните изисквания, поставени са 
надписи на помещенията за съхранение. Води се отчетната книга за образувани и 
предадени отпадъци. 

Площадка №3 - Бетонов възел– гр.Смолян 
Образуваните отпадъци се предават на площадка №2, която е в 

непосредствена близост до възела. 
 

 
 

IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 
 

На основание чл. 148, ал.3, чл 153, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на 

околната среда /ДВ. бр.91/2002г./, даваме следните предписания 
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1.Да се възстанови пречиствателното съоръжение към асфалтовата база, 
като се осигури достъп до пункта за мониторинг. 

 

             Срок: 30.09.2015г. 

   Отговорник: инж. Юлиян Инджов – управител на „ИСА 2000”ЕООД.    

 
. 
2. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на от 

асфалтосмесител „Марини” в база м. „Тикалско дере. 

                                                                                                     Срок: 30.09.2015г. 

         Отговорник: Анелия Иванова – управител на „ВИВА 200”ЕООД.    

 

 
 
 

Извършили проверката: 
1. Координатор на проверката: инж.Костадин Милкотев – главен експерт „ОЧВ” 
2. инж. Павлина Димчевска – Директор Дирекция „КПД” 
3. инж. Румяна Караиванова -  главен експерт „ХТС” 

 
От страна на „ИСА-2000” ЕООД- гр.София и „Вива 200”ЕООД по време на 

проверката присъства Петър Сулинаджиев-ръководител район Смолян. 
 
 
 
 
Утвърдил: 

 

 

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 

 

 


