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 4700  гр. Смолян,  ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg,  www.smolyan.riosv.com  

 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Н – к отдел «КОС»: +359301/60-108, Fax: +359301/60-119 

 

УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 

 

 

ДОКЛАД 

 
 ОТНОСНО:  Извършена комплексна проверка на 10.11.2016 г. на „Томов трейд“ 

ЕООД – площадка гр. Смолян, ул. „Димитър Македонски“ 

  

На основание Заповед № РД-07-133/20.09.2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян се 

извърши комплексна проверка (констативен протокол № ЕН-105/10.11.2016г.) на  „Томов 

трейд“ ЕООД – площадка гр. Смолян, ул. „Димитър Македонски“, УПИ № IV, пл. 

№67653.926.189 в кв. 95 а по план на гр. Смолян 

 

 

І. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Води“; 

2. Фактор „Отпадъци“ ;  

 

 ІI. Цели на проверката 

Текущ контрол за: 

- изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове; 

- спазване изискванията на Закона за водите.     

 

          ІІI. Проверени производствени инсталации и дейности на обекта 

 

Обхват на проверката са: 

- условията в издаденото разрешение за третиране на отпадъци и регистрационен 

документ за събиране и транспортиране на отпадъци. 

- експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъци, местата и начините на 

съхранение на отпадъци, дейностите по транспортиране на отпадъци и водене на отчетност; 

- състояние на съоръженията за пречистване на дъждовни води на площадката;  

 

ІV. Направени констатации: 

 

Площадката е разположена в гр. Смолян, ул. „Димитър Македонски“, УПИ № IV, пл. 

№67653.926.189 в кв. 95 а по план на града. На обекта се извършват дейности по събиране и 

третиране на отпадъци от пластмаса, хартия, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, производствени и 

опасни отпадъци. Фирмата е извършва разделно събиране и предварително третиране на 

отпадъци от опаковки, съгласно договор с «Булекопак»АД.  
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Фактор на въздействие „Отпадъци” 

 

 „Томов трейд“ ЕООД има издадено разрешение за третиране на отпадъци № 11-ДО-159-

04/12.05.2015г. и Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци №11-РД-

233-01/31.03.2014г., издадени от РИОСВ-Смолян.  

За площадката са разрешени следните дейностите: 

- R 12 – предварително третиране (сортиране, рязане, балиране) и R13 съхраняване до 

предаване за оползотворяване на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали (хартиени, 

картонени, пластмасови, дървесни, композитни, стъклени, текстилни и др.) 

- R 12 - предварително третиране (разкомплектоване) и R 13 – съхраняване до предаване 

за оползотворяване на ИУМПС; 

- R 13 – събиране и съхраняване до предаване за оползотворяване на НУБА, ИУЕЕО и 

опасни отпадъци 

Площадката е с твърда основа (бетон) и е оградена с метално ограждение. Има 

разположена електронна везна за входящ и изходящ контрол на отпадъците. На площадката 

има обособени закрити помещения за съхранение на опасните отпадъци и образуваните от 

разкомплектоването авточасти, годни за повторна употреба. Осигурени са съдове за съхранение 

на оловни  акумулаторни батерии с код 16 06 01*, отработени масла, флуорисцентни лампи. 

Изградена е обваловка на мястото за съхранение на маслата и другите опасни течности. Водят 

се данни в компютърна информационна система за постъпилите ИУМПС. Събирането и 

предаването на отпадъци се извършва съгласно сключени договори. Договорите за предаване са 

с  лица отговарящи на изискванията на чл.35 от ЗУО. Води се отчетност, съгласно изискванията 

на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с 

отпадъци. 

При проверката бяха констатирани следните пропуски: 

1. В контейнера за флуоресцентни лампи се съхраняват и други отпадъци – опаковки, 

авточасти и др.; 

2. Част от приетите ИУМПС се съхраняват извън площадката – в съседен имот, 

собственост на  управителя на дружеството; 

3. На площадката се извършва дейност с отпадъци от три дружества с разрешителни за 

третиране на отпадъци. Не са разделени площадките и няма ясно разграничаване на 

отделните отпадъци по дружества; 

4. Установени са пластмасови отпадъци - 1м
3
 бидони, приети с код, който не 

съответства на вида на отпадъка.  

За допуснатите нередности са дадени предписания. 

Във връзка със сключения договор с „Булекопак“ АД за обслужване на разделното 

събиране на хартия, пластмаса и стъкло от общините Смолян, Мадан и Рудозем, на площадката 

е разположена сепарираща инсталация, която към момента на проверката не работи, поради 

проблеми с електрическата инсталация на същата. Сепарирането на приетите отпадъци се 

извършва ръчно, след което отпадъците се балират. 

 

Компонент „Води” 

Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти, формиращи 

отпадъчни води.  

При настоящата проверка се констатираха следните факти и обстоятелства: 

На площадката за разкомплектоване на ИУМПС не се формират производствени 

отпадъчни води. Формираните на площадката води са от дъждовен характер, които са условно 

чисти, евентуално замърсени с изтекли по бетона масла и нефтопродукти. Тези води постъпват 

в каломаслоуловител и след това в градска канализация.   

Каломаслоуловителя не е почистен от събраните утайки, масла и други отпадъци. 

Съоръжението не е в нормално експлоатационно състояние.  
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Битово-фекалните води от санитарните помещения към обекта постъпват в септична яма 

като огледа на същата не беше възможен, поради затрупване с бали с отпадъци, подготвени за 

извозване, за което е дадено предписание за премахване на отпадъците. 

На площадката, която е с бетонова основа, не се констатираха разливи от масла или 

нефтопродукти.   

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискването на екологичното 

законодателство:  

От извършената проверка на „Томов трейд“ ЕООД – площадка гр. Смолян, ул. „Димитър 

Македонски“ се установи, че има пропуски в начините и местата за съхранение на отпадъците и 

поддръжка на съоръжението за третиране на дъждовните води. За констатираните 

несъответствия са дадени предписания за отстраняването им.  

  

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

1. Всички отпадъци, приети от „Томов трейд“ ЕООД и съхранявани извън територията 

на разрешената с Решение № 11-ДО-159-04/12.05.2015г. площ да се приберат на площадката 

или предадат на лица, притежаващи разрешения за приемане на такъв вид отпадъци. 

                                                                                  Срок: 10.12.2016г. 

                                                                                  Отговорник: Георги Томов – Управител 

 

2. Да се премахнат отпадъците, съхранявани заедно с  флуоресцентните тръби в 

металния контейнер. 

                                                                                  Срок: 20.11.2016г. 

                                                                                  Отговорник: Георги Томов – Управител 

 

3. Да се обозначат точно местата на различните дружества с издадени разрешения за 

третиранена отпадъци, съгласно издадените разрешения и събраните и третирани отпадъци да 

се съхраняват отделно. Да не се допуска смесване на отпадъци, приети от различни юридически 

лица. 

                                                                                  Срок: 10.12.2016г. 

                                                                                  Отговорник: Георги Томов – Управител 

 

4. При приемане на отпадъци на площадката да се установява съответствие по вид и код. 

                                                                                  Срок: постоянен 

                                                                                  Отговорник: Георги Томов – Управител 

 

5. Да се изчисти каломаслоуловителя от събраните утайки и масла и да се осигури 

достъп до септичната яма за извършване на оглед.  

                                                                                  Срок: 21.11.2016г. 

                                                                                  Отговорник: Георги Томов – Управител 

 

VII. Дейности за последващ контрол: 

Няма 

 

 


