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ДОКЛАД 
 
 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 22.07.2015 г. на “Робоск“ ООД         

гр. Смолян, с площадка в гр. Смолян, ул. “Околовръстна магистрала“ 
 

На основание Заповед № РД-07-94/23.06.2015г. на Директора на РИОСВ – Смолян, 
се извърши комплексна проверка на на „Робоск“ ООД гр. Смолян, с площадка в гр. Смолян, 
ул. „Околовръстна магистрала“, ПИ 67653.928.69, парцел 1, кв.7 по кадастрален план на 
града. 
 

 І. Цели на проверката 
 Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян, по 
компонент води, фактор на въздействие на околната среда отпадъци и екологична 
отговорност. 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 (разкомплектоване на ИУМПС); 
2. Производствени и битови отпадъчни води - количество и тяхното третиране; 
3. Екологична отговорност;  
 

 ІІІ. Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, съгласно 

констатациите от извършената проверка 
За площадката в гр. Смолян, находяща се на ул. „Околовръстна магистрала“, ПИ 

67653.928.69, парцел 1, кв. 7 по кадастрален план на гр. Смолян, дружеството има 
издадено Разрешение от РИОСВ-Смолян за третиране на излезли от употреба МПС, с 
Решение  № 11-ДО-139-04/08.03.2013г. 
 Режимът на работа е едносменен, от 08.30 до 17.30 часа при 5-дневна работна 
седмица, като на площадката работят трима работници и един отговорник (управител). 

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. 
На разрешената с горецитираното разрешение площадка има закрита и открита част. 

Закритата част представлява метално хале с площ около 300 кв.м. и открита част  - 1000 
кв.м., която е частично бетонирана. Площадката е оградена с метална ограда. 

При проверката се установиха 82 бр. ИУМПС, които се съхраняват на площадката, 
като от началото на 2015г. са разкомплектовани 52 бр. За приетите ИУМПС се издават 
удостоверения, съгласно чл. 19, ал.1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни 
превозни средства. Образуваните при разкомплектоването опасни и неопасни отпадъци се 
съхраняват и са обозначени съгласно нормативните изисквания. При продажба на 
авточасти, предназначени на повторна употреба се попълват декларации по образец Прил. 
№4 към чл.25, ал.1 от Наредбата за излезлите от употреба МПС. 
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Представят се договори за предаване на генерираните отпадъци. Води се отчетност 
съгласно нормативните изисквания.  

                   

2. 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: 
От дейността на дружеството не се формират производствени отпадъчни води. 
Дъждовните води се стичат по площадката и постъпват гравитачно в 

каломаслоуловител, и след пречистването им се заустват в ГК-Смолян. КМУ е в нормално 
експлоатационно състояние, съгласно изискванията на чл.126, ал.1 от Закона за водите. 

На площадката не се констатираха разливи от масла и нефтопродукти. 
 

3. Екологична отговорност 
Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а 
именно т.2 от Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона. 
Операторът не е включен в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по 
ЗОПОЕЩ. Не бе представена  собствена оценка за възможни случаи на непосредствена 
заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 
96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от 
ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. 

 

ІV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 
 
1. В срок до 31.08.2015 г. да се подаде в МОСВ информация за включване в 

публичния регистър на операторите, съгласно чл. 1 и чл. 5 от Наредба за публичния 
регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към.чл.3, т.1 от 
ЗОПОЕЩ и да се уведоми писмено РИОСВ-Смолян.   

 

  Срок: 31.08.2015г.                      Отговорник: Евелин Хаджиев -  

                                                                               Управител 
 
2. В срок до 31.08.2015 г. да се изготви и представи в РИОСВ-Смолян собствена 

оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба 
№1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/. 

    

   Срок: 31.08.2015г.                      Отговорник: Евелин Хаджиев - 

                                                                               Управител 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

 


