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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян 

 
ДОКЛАД 

 ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 24.11.2015 г. на „Бергови 

рисайклинг“ ЕООД, с. Баня, общ. Разлог, с площадка в гр. Смолян, кв. Устово, УПИ III, кв. 95 
по плана на града. 
 

На основание Заповед № РД-07-156/24.09.2015г. на Директора на РИОСВ – Смолян, 
се извърши комплексна проверка (констативен протокол № ЕН-116/24.11.2015г.) на 
„Бергови рисайклинг“ ЕООД, с. Баня, общ. Разлог, с площадка в гр. Смолян, кв. Устово, УПИ 
III, кв. 95 по плана на града. 
  

І. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 
1. Компонент „Води“; 
2. Фактор „Отпадъци“ ;  
3. Екологична отговорност; 

 

II. Цели на проверката: 
Текущ контрол за: 
- изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, Наредба за 

НУБА, Наредба за ИУЕЕО и на условията в издаденото разрешение за третиране на 
отпадъци. 

- спазване изискванията на Закона за водите. 
- съответствие с изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).          
   

ІІI. Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 
Обхват на проверката са: 
- съоръженията за третиране на отпадъци, площадките за временно съхранение на 

отпадъци, дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци и водене на отчетност; 
- съответствие на площадката с изискванията на Закона за водите; 
- дейностите попадащи в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ; 
  

ІV. Направени констатации: 
  

1. По фактор на въздействие „Отпадъци” 
За площадката в гр. Смолян, кв. Устово, УПИ III, кв. 95 по плана на града, 

дружеството има издадено Разрешение от РИОСВ-Смолян № 11-ДО-224-04/11.09.2015г. за 
третиране на отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от опаковки, опасни отпадъци и 
др. 

На площадката се събират и третират отпадъци от следните категории: 
НУБА  - съхраняват се в пластмасови контейнери и на закрито. Предават се на 

„Феникс суровини“ ООД гр. София на база сключен договор. 
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ИУЕЕО – съхраняват се на обособено място на площадката. Една част от същите  се 
третират на площадката, а друга се предават цели отново на „Феникс суровини“  ООД. 

ОЧЦМ – На площадката се приемат ОЧЦМ с битов и небитов характер  
Разплащането по сделки с ОЧЦМ с битов характер се извършва посредством договор за 
продажба на вземане (цесия) между цесионер и цендент. Попълват се декларации за 
произход на отпадъците съгласно нормативните изисквания. 

Приемането на ОЧЦМ с небитов характер се извършва след представяне на 
сертификат за произход, придружен с договор за покупко-продажба, като разплащането по 
сделките е по банков път.  

Има осигурено 24 – часово видеонаблюдение. При проверката се представиха 
договори за предаване на отпадъците с лица, притежаващи съответните разрешения за 
приемане на отпадъци. 

Маслени филтри – съхраняват се в метални варели и на закрито. 
Отпадъци от опаковки – на площадката се събират и третират хартиени и картонени, 

пластмасови и метални опаковки. 
Води се отчетност съгласно нормативните изисквания.  

                  

2. По компонент „Води”  
На площадката не се формират производствени отпадъчни води от извършваната 

дейност. Съгласно техническите изисквания за площадката не се изисква изграждане на 
пречиствателни съоръжения за пречистване на дъждовни води. 

 

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, Представена бе  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. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискването на екологичното 

законодателство:  
От извършената проверка на площадката на „Бергови рисайклинг“ ЕООД гр. Смолян, 

кв. Устово се установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за управление на 
отпадъците, Закона за водите и ЗОПОЕЩ.  

  

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им: 
Не са дадени. 
 

VII. Дейности за последващ контрол: 
Няма 
 

 


