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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
ДОКЛАД 

 

 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 03.05.2018 год. на „Дюлгер” ООД – 

гр.Смолян, бул. "България" № 58. 

На основание Заповед № РД – 08 – 27/16.03.2018 год. на Директора на РИОСВ – 

Смолян се извърши Комплексна проверка на „Дюлгер” ООД – гр. Смолян, бул. "България" № 

58. 

  

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 

1. Компонент „Води”; 

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”. 

 

 IІ.Цели на проверката 

 Текущ контрол за: 

 1.  Изпълнение на изискванията на Закона за водите и поднормативната уредба към 

него; 

 2. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

поднормативната уредба към него; 

  

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени: 

Основната дейност на „Дюлгер” ООД – гр. Смолян е извършване на строително-

монтажни работи в ниското и високо строителство. Съпътстващи дейности са добив и 

преработка на инертни материали, транспортни услуги и дейности, производство на 

бетонови и варови смеси и бетонови изделия, всички видове арматура. Проверени са две 

площадки на фирмата: 

- Площадка № 1 – Автобаза, дърводелски цех, автомивка - с. Бостина; 

- Площадка № 2 – „Бетонов възел и Варово стопанство” в местност „Забатско”, 

гр.Смолян. 

 Проверката обхваща: 

 1.Изпълнение на условията в разрешителните за заустване. 

 2.Съхранение и водене на отчетност на образуваните отпадъци. 

 

 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  

   

1. Компонент Води: 

I.Площадка „Автобаза и автомивка,с.Бостина” 
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На Площадката е изградена автомивка за външно измиване на автомобили. За 

пречистване на отпадъчните води е изграден каломаслоуловител. Пречистените отпадъчни 

води се заустват в р. Бяла, съгласно условията поставени в РЗ№33120058/28.02.2007г. и 

Реш.№РР-1370/17.11.2011г. за прод. с краен срок на действие 2021г., изд. от БДИБР-

Пловдив. Видими следи от замърсяване след точката на заустване няма. Каломаслоуловителя 

е в добро състояние. По време на проверката не се формираха отпадъчни води и не беше 

взета водна проба за анализ. 

 

II.Площадка Бетонов възел и варово стопанство”Забатско” 

На Площадката са обособени „Бетонов възел и Варово стопанство”, „Арматурен двор” 

и „Полигон за бетонови изделия”.   

Отпадъчни води се формират от измиване на бетоновите машини. За пречистването 

им са изградени 2 бр. утаители. След пречистването им заустват в р.Черна, съгласно 

условията поставени в РЗ № 33720019/29.03.2010г.  и Реш.№ РР-2892/08.08.2016г., с краен 

срок на действие 2022г., изд. от БДИБР-Пловдив. 

Утаителите са почистени от утайките и са в нормално експлоатационно състояние. По 

време на проверката не се формира воден поток и не е взета водна проба за анализ от 

пречистената отпадъчна вода. 

Пломбата на байпаса, поставена със Заповед №РД-07-131/19.09.2016г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян е непокътната. 

 

2. Фактор на въздействие  „Отпадъци” 

Производствени и опасни отпадъци 

От дейността на дружеството се генерират следните производствени и опасни отпадъци: 

I. Площадка №1: Автобаза, дърводелски цех, автомивка - с. Бостина 

На площадката се генерират: 

- Трици, талаш, изрезки от дейността на дърводелския цех - съхраняват се в бункер и 

се оползотворяват в котелната инсталация към сушилнята; 

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа /от 

смяна на двигателни масла/ - Съхраняват се в метални варели в заключено помещение, 

налично количество около 1.500 т.; 

- Маслени филтри - налично количество около 0.090 т. Съхраняват се в метални 

варели.; 

- Оловни акумулаторни батерии - съхраняват се в заключено помещение около 

0.500т.; 

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, замърсени с опасни вещества 

- съхраняват се в метални варели около 0.086 т.; 

- Спирачни накладки, съдържащи азбест - налично количество около 0.360 т.; 

- Излезли от употреба гуми-налично количество около 5.200 т., съхранени на 

външната площадка. 

- Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори - налично 

количество около 1.500 тона. Съхраняват се в метален контейнер на площадката. Генерирани 

са от дейността на автомивката.  

Всички отпадъци се съхраняват разделно в подходящи съдове. Поставени са табели с 

код и наименование на отпадъка. Отчетната книга се води редовно, съгласно Наредба №1 от 

04.06.2014г. за реда и образците, които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Отпадъците се предават за 
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последващо третиране на лица, притежаващи необходимия документ по чл. 35 от ЗУО на 

база сключени договори. 

 

II.Площадка №2: „Бетонов възел и Варово стопанство” в местност „Забатско”, 

гр.Смолян 

- Прах и частици от черни метали от обработване на метали – 0.600 т.; 

- Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - съхраняват се в 

заключено помещение - 5 броя. 

Всички отпадъци генерирани на площадката се съхраняват, съгласно нормативните 

изисквания. Отчетната книга за образувани производствени и опасни отпадъци се води 

редовно.  

Дружеството е представило годишен отчет за образувани отпадъци за 2017 год. до 

ИАОС-гр. София. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство:  

           От извършената проверка на „Дюлгер” ООД - гр. Смолян се установи, че обекта 

съответства на изискванията на Закона за водите и Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането им. 

 

          VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:  

По време на проверката не бяха констатирани несъответствия и не бяха дадени 

предписания. 

 

 VII. Дейности за последващ контрол. 

Няма 

 


