
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р ИЯ  

 М и н и с т ер с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и те  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:  (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефон: (+359 38) 60 16 22 

 

Утвърдил: 
 

инж. М. Колева 
За Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 

(Съгласно Заповед № 79/07.11.2018г.) 

 

 
 

ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка  

на ЕТ„Хиди-Хидает Сюлейман“, гр.Кърджали 

 

На основание Заповед № 8/07.02.2019г. на Директора на РИОСВ Хасково и съгласно 

списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на 

РИОСВ - Хасково за 2019г., на 08.02.2019г. е извършена комплексна проверка на ЕТ„Хиди-

Хидает Сюлейман, гр. Кърджали, обл. Кърджали. 

 

І. Цел на проверката: 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ контрол 

на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на 

околната среда. 

 

ІІ. Проверени инсталации и дейности: 

 управление на отпадъците  

 инсталация за отопление и използвани горива. 

 

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Предмет на дейност: авторемонт 

 

1. Управление на отпадъците: 

В обекта се извършват годишни технически прегледи (ГТП), смяна на масла и гуми, 

ремонт по ходовата част на автомобили без тенекеджийство. В резултат на извършваната 

дейност се образуват отпадъци от отработени масла, маслени филтри и черни метали, за които 

търговецът е извършил класификация по реда и условията на Наредба №2/2014г. за 

класификация на отпадъците. Дейността се извършва в специално изградени халета в 

монолитна сграда. Халетата са свързани по между си, изцяло са бетонирани и са оборудвани с 

необходимия инструментариум за извършване на различните манипулации. В халето за смяна 

на отработени масла е изграден сервизен канал, в който е монтирана подвижна вана за 

източване на маслата. От ваната маслата се прехвърлят за съхранение в плътно затворени 

метални варели, поставени върху циментова повърхност. Налична е и помпа за изсмукване на 

маслата от автомобилите. За последващо екологосъобразно третиране отработените масла се 

предават на „Валд-95“ ЕООД въз основа на сключен актуален писмен договор. През 2018г. 

търговецът е предал два пъти – на 18.04.18г. и на 19.06.18г. общо 1,1 т. масла, като  са издадени 

индентификационни документи по утвърдения образец. Отпадъците от маслени филтри и 

черни метали се съхраняват разделно и се предават на ЕТ „Чилингир-55-Владко Чилингиров, 

също на база сключен договор. При проверката се установи, че в резултат на извършваната 
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смяна на гуми се генерират и съхраняват на територията на обекта отпадъци от излезли от 

употреба гуми (ИУГ), за които не е извършена класификация и не се води отчет съгласно 

нормативните изисквания. 

Търговецът води отчет на класифицираните отпадъци в отчетна книга по образеца на 

Приложение №1 от Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри. 

Отчетната книга е редовна, заверена от РИОСВ-Хасково. Отчетността се води коректно като 

ежемесечно се отразяват количествата на образувани и предадени отпадъци. 

При извършения оглед на обекта и на територията около него не се установи замърсяване 

от разливи или разпиляване на отпадъци. 

 

2.Атмосферен въздух: 

Проверката се извършва във връзка с изпълнение изискванията на Закона за чистотата 

на атмосферния въздух. За отопление на едно от помещенията в обекта се използва печка на 

твърдо гориво. По време на проверката в печката се изгаряха дърва, които бяха налични в съд 

до печката, а останалите бяха складирани на площадката на обекта. По време на проверката не 

се установи изгаряне на отработени масла, автомобилни гуми и други отпадъци. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), са дадени 

предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.  

 

V. Съответствие, последващ контрол 

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по документи. 


