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УТВЪРДИЛ: 

 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 

 
ДОКЛАД 

 
 

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:                

„САВА ЕКО БГ 15“ ООД  

 

  
На 07.06.2019г. (Констативен Протокол № ЕН-035), експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД-08-29/25.03.2019г. на Директора 

на РИОСВ-Смолян на обект: Площадка за третиране (разкомплектоване) на ИУМПС в с. 

Лещак, общ. Мадан, стопанисвана от „САВА ЕКО БГ 15“ ООД с. Средногорци; 
  

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

1. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

2.  Екологична отговорност; 

 

 IІ. Цел на проверката  

Текущ контрол за: 

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

подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

 2. Съответствие с изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ); 

 

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

проверени:  

- съоръженията за третиране на отпадъци, площадките за временно съхранение на 

отпадъци и водене на отчетност; 

- дейностите попадащи в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ); 

 

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

екологичното законодателство:   

  

1. Фактор на въздействие „Отпадъци” 

Проверката по фактор „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

На площадката в с. Лещак, общ. Мадан, дружеството извършва третиране 

(разкомплектоване) на ИУМПС, за която дейност има издадено разрешение от РИОСВ-

Смолян с Решение № 11-ДО-235-01 от 12.10.2018г. 



21.6.2019 г. 
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От началото на 2019 г., до момента на проверката, на площадката са приети 201 бр. 

ИУМПС, като 77 бр. са разкомплектовани. За приетите такива се издават удостоверения, 

съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. 

Отпадъците се съхраняват разделно, като опасните отпадъци са във варели и на закрито. 

Местата за съхранение са обозначени с код и вид на съхранявания отпадък. 

В изпълнение на изискванията на параграф 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на 

Наредбата за излезлите от употреба МПС, дружеството е представило в РИОСВ-Смолян 

договор с оператор, притежаващ разрешение по чл. 35 от ЗУО за дейности по шредиране на 

ИУМПС. 

Представя се копие на годишен отчет за 2018г. до ИАОС гр. София, заедно с обратна 

разписка. 

Води се отчетност на отпадъците съгласно нормативните изисквания.   

 

2. Екологична отговорност 

Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети, а именно т.2 от Приложение №1 към 

чл.3, т.1 от 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. 

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

От извършената проверка на площадката се установи, че обекта съответства на 

изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

Не се представя собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за 

екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба №1/2008. За установената нередност 

е дадено предписание. 

 

VI.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им 

1. 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 до 30.06.2019 г.  

                                                                  Отговорник: Хасан Чиев - управител 

 

 

VII.  Дейности за последващ контрол.  

 

 Проверка на представената документация.   

 

 


