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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: Централа 

за производство на енергия от биомаса гр. Смолян, кв. „Устово“, „Товарни превози, 

община Смолян, област Смолян. 

 

        На 14.11.2016 г. (Констативен протокол №АВ-095/14.11.2016 г.), на основание Заповед 

№ РД–07–133/20.09.2016  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „Бара Груп“ ЕООД, гр. София. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент Въздух“; 

2. Компонент „Води”; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

- Производствени и опасни отпадъци 

    

 

ІІ.Цели на проверката: 

   Целта на проверката е да се даде оценка за  съответствие на дейността  на обекта с 

изискванията на: 

1.Закон за водите /ЗВ/;  

2.Закон за управление на отпадъците /ЗУО/; 

3. Закон за чистотата на атмосферния въздуха и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им.  

 

ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени: 

Обект на проверката са: 

     - Проверка във връзка  с прилагане на Закона за водите и подзаконовите нормативни 

актове: 

    - Помещения за съхранение на производствени и опасни отпадъци , отчетност, наличие на 

договори за предаване. 

-  Проверка във връзка  с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни актове. 

    

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

През настоящата година в РИОСВ-Смолян е получено писмо с вх. № КПД-08-

117(1)/04.08.2016 г. от „Бара Груп“ ЕООД гр. София, с което сме уведомени, че дружеството 

е прекратила дейност към момента на обект: Централата за производство на енергия от 

биомаса. 
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Извършена е проверка на място на 14.11.2016 г. от експерти на РИОСВ-Смолян с 

Констативен протокол № АВ 095/14.11.2016 г., при която се установи, че на обекта не 

работи. Портала и вратите на производствената сграда са заключени. Обекта се охранява 

чрез видео наблюдение. Извърши се оглед на терена около обекта, при който не се 

констатираха замърсяване с отпадъци, отпадъчни води и други.    

Не се установи връзка с представители на „Бара Груп“ ЕООД гр. София. 

 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 

         

 

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 
Не бяха дадени 

 

VII. Дейности по последващ контрол: 

 
няма 

 

 

 

Извършили проверката: 

 

1. инж. Атанас Василев, главен експерт –  

2. инж. Румяна Караиванова, главен експерт -  

3. Боряна Рускова, главен експерт -  

 

 

Съгласувал: 

инж. Павлина Димчевска – директор дирекция „КПД” 


