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УТВЪРДИЛ: 
 
ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН 

 
 

ДОКЛАД 
 

 от комплексна проверка на обект: „Дюлгер“ ООД  
гр. Смолян, бул. „България“ №58 

 
 На 29.07.2021г. (Констативен протокол № БР-45), експерти от РИОСВ-Смолян 
извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД–08–55/01.07.2021 год. на 
Директора на РИОСВ-Смолян, на обект: „Автобаза с. Бостина и Производствена база 
местност Забатско“,  стопанисвани от „Дюлгер“ ООД, гр. Смолян, бул. „България“ №58 
  

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда. 
1. Компонент „Води”; 
2. Компонент „Въздух“; 
3. Фактор на въздействие „Отпадъци”. 
 

 IІ.Цел на проверката 
 Текущ контрол за: 
            1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове 
по прилагането му; 
           2. Изпълнение изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 
 3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му. 

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

проверени: 
 Контрол на ЛОС /летливи органични съединения/, контрол, съгласно издадени 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във воден обект, пречиствателни съоръжения 
за пречистване на отпадъчни води, помещения за съхранение на отпадъците, водене на 
отчетност за образувани и транспортирани отпадъци, наличие на договори за предадени 
отпадъци. 
  
 ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 
екологичното законодателство:  

Основната дейност на „Дюлгер” ООД – гр. Смолян е извършване на строително-
монтажни работи в ниското и високо строителство. Съпътстващи дейности са добив и 



 
 

2/4 

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, община 

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

гр.Смолян. 
  

1. Компонент „Води“: 

      1.1 Площадка „Автобаза, дърводелски цех и автомивка“, с.Бостина  
      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 продължение с краен срок на действие 28.02.2022 год., изд. от 
БД “ИБР“-Пловдив. 
     Към РЗ е одобрен „План за собствен мониторинг“. Собствен мониторинг не се извършва, 
тъй-като „Автомивката“ не работи и практически не се заустват отпадъчни води. 
Смукателният тръбопровод за водовземане от р. Бяла е демонтиран и помпената станция не 
работи. 
       1.2 Площадка  „Бетонов възел и варово стопанство”Забатско”  
       На площадката са обособени „Бетонов възел и Варово стопанство”, „Арматурен двор” и 
„Полигон за бетонови изделия”.  
      Отпадъчните води се формират от измиване на бетоновите машини, бетонпомпи и 
автобетоновози. За пречистването им са изградени 2 бр. утаители, след което отпадъчните 
води се  заустват в р. „Забатско дере“, десен приток на р. Черна, съгласно условията 
поставени в РЗ № 33720019/29.03.2010г. и Решение № РР-2892/08.08.2016г. за продължение, 
с краен срок на действие 29.03.2022г., изд. от БД “ИБР“-Пловдив. Утаителите са почистени 
от утайките и са в нормално експлоатационно състояние.  
       По време на проверката са взети 2 бр. водни проби от пречистената отпадъчна вода, 
както следва: 
      - от утаител за измиване на бетонпомпи и автобетоновоз, като на място е измерено 
рН=8,00; 
      - от утаител към „Бетонов възел и варово стопанство“, като на място е измерено рН=8,65. 
      Одобрен е План за собствен мониторинг, като за І-во полугодие е издаден ПИ №13-
0206/06.07.2021г. 
       След анализ на взетите водни проби и издаден ПИ № 13-0277/03.08.2021г. на РЛ-Смолян, 
не са установени надвишение на Индивидуалните емисионни ограничения, заложени в  РЗ № 
33720019/29.03.2010г. и Решение № РР-2892/08.08.2016г. 
 

2. Компонент „Въздух“: 

       При извършващите се дейности фирмата влага определени бои и лакове попадащи в 
обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 
продукти, като през 2020 г. са вложени 12 т. фасадни бои. 
       На производствена площадка „Бостина“  дружеството има цех за производство на врати, 
дограма и други изделия от естествена дървесина. След изработката на готовите изделия, 
същите се лакират с продукти на фирма „Milesi”, като през 2020 г. са използвани 0,2 т. 
Продукти, нанасяни върху дървени повърхности.   

 



 
 

3/4 

 

3. Фактор на въздействие  „Отпадъци”: 
От дейността на дружеството се генерират следните производствени и опасни отпадъци: 

Площадка №1: „Автобаза, дърводелски цех, автомивка“ - с. Бостина. На площадката 
се извършват ремонтни дейности на автомобилната техника на дружеството. От дейността се 
генерират следните отпадъци: 

- код 13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа; 

- код 13 02 04* - хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 
основа; 

- код 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 
- код 16 01 07* - маслени филтри; 
- код 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, предпазни 

облекла, замърсени с опасни вещества; 
- код 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии; 
- код 16 01 03 – излезли от употреба гуми; 
- код 13 05 06* - масло от маслено-водни сепаратори; 
- код 13 05 01* - твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори; 
- код 13 05 02* - утайки от маслено-водни сепаратори; 
- код 16 01 11* - спирачни накладки, съдържащи азбест; 
- код 08 01 11* - отпадъчни бои и лакове; 
- код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества; 
- код 16 01 13* - спирачни течности; 
- код 16 01 14* - антифризни течности; 
- код 16 07 08* - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти; 
- код 16 06 01*-ИУМПС; 
- код 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 
- код 12 01 04 – прах и частици от цветни метали; 
- код 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали; 
- код 13 01 04* - трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от 

дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества. 
Генерираните отпадъци се съхраняват разделно в подходящи съдове, маркирани с 

кода и наименованията им по Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. 
Дружеството има извършена класификация в НИСО - Национална информационна система 
за отпадъци и води отчетност чрез НИСО. Представи се документ от изпратен годишен отчет 
за 2020г. до ИАОС-София на хартиен носител. 

 
Площадка №2: „Бетонов възел и Варово стопанство” местност „Забатско”, гр.Смолян. 

На площадката се извършва производство на бетон, бетонови смеси и изделия, производство 
на арматура.  Генерират се следните отпадъци: 

- код 12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 
- код 10 13 14 – отпадъчен бетон и утайки от бетон. 

Генерираните отпадъци се съхраняват разделно. Предстои да бъде представен 
годишен отчет за 2020г. за генерираните отпадъци в местност „Забатско“ чрез НИСО в 
удължения срок от ИАОС. 

От строителната дейност на фирмата се генерират строителни отпадъци, за чието 
транспортиране дружеството има издаден от РИОСВ-Смолян регистрационен документ 
№11-РД-330-00/22.02.2018г. За депонираните отпадъци с код 17 01 07-смесени отпадъци от 
тухли, керемиди и др., дружеството притежава становище от РИОСВ-Смолян за основно 
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охарактеризиране на отпадъци. Представят се кантарни бележки за депонираните отпадъци 
през 2021г. 

Дружеството притежава и Разрешение №11-ДО-240-00/07.03.2018г. за третиране на 
строителни отпадъци - код R10. През 2021г. не са извършвани дейности по оползотворяване 
чрез влагане на строителни отпадъци в обратни насипи. 

 
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, Закона за чистота на атмосферния въздух, 
Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. 
 
          VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:  

Няма дадени предписания. 
 

 VII. Дейности за последващ контрол. 
Няма 
 

 
 
 
 


