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ДОКЛАД 

 
ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 15.06.15 год на 

„Виастройинженеринг” ООД, гр.Смолян 
 

 На основание Заповед № РД-07-30 от 23.03.2015г. на Директора на РИОСВ-
Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на 
„Виастройинженеринг” ООД, гр.Смолян, обекти гараж-Смолян и  асфалтова база-с. 
Фатово 

 

I. Цели на проверката 
Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян 

по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на 
съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на 
проверката са както следва: 

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда. 

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 
разрешителни. 

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията 
в съответното разрешително. 

 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 
На 15 юни беше проверена асфалтова база – с. Фатово със съответните 

съоръжения и помещения, както и гараж към „Виастройинженеринг” ООД.  

 

III.   Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на 

работа. 
Обектът е в добро състояние.  Проверката констатира:  
I. Площадка с.Фатово-базата по време на проверката не работеше. 

Асфалтосмесителят през настоящата година е работил в периода 04.05-27.05, като 
работните дни за м. май са 13.  

II. Площадка гараж-Смолян-извършва се ремонт на автомобили и пътно-
строителна техника. Обекта работи пет дни в седмицата по 8часа на ден. 

 

1. Компонент „Въздух” 
Площадката в с.Фатово базата не работи. Представен е отчет за м. май за 

работа на асфалтосмесителя. Поради липса на заявки за асфалтови смеси 
дейността на асфалтосмесителя е спряна от 27.05.2015г. 

На площадката гараж – Смолян няма дейности, влияещи върху КАВ.   
 

2. Компонент „Води” 

 
Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти 

формиращи отпадъчни води. 
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Обект 1 : Автобаза и гараж. 
На обекта се формират два потока отпадъчни води – битово-фекални 

отпадъчни води от административната сграда, които се заустват в ГК-Смолян и 
дъждовни води (условно чисти). За дъждовните води има изградено пречиствателно 
съоръжение – тип каломаслоуловител, което попада в имат собственост на 
„Интегрирани пътни системи” АД. Каломаслоуловителя не е изчистен от утайките и 
маслата, за което ще бъде дадено предписание на фирмата експлоатираща 
съоръжението да се приведе в нормално експлоатационно състояние. На 
площадката не се констатираха разливи от масла и нефтопродукти. 

 
Обект 2: Асфалтова база „Фатово” 
На площадката се произвежда асфалт. От производството се формират 

производствени отпадъчни води, които постъпват в пречиствателно съоръжение 
(каломаслоуловител), и след пречистването им се заустват в сухо дере. 

Каломаслоуловителя не е изчистен от събраните масла и утайки и не е в 
изправно експлоатационно състояние, съгласно изискванията на чл.126, ал.1 от 
Закона за водите. 

 

3. Фактор „Отпадъци” 
           Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. От 
дейността на дружеството се генерират следните отпадъци по площадки: 

1. Площадка №1: Автобаза на дружеството с адрес гр. Смолян, ул. „Дунав” 
№2. 
На площадката се извършва предимно ремонт на тежката техника. Останалата 
механизация се ремонтира в автосервизи на трети лица. От дейността на 
автобазата се генерират отработени двигателни масла, маслени филтри, оловни 
акумулаторни батерии, излезли от употреба гуми, черни метали. Отпадъците се 
съхраняват съгласно нормативните изисквания. Представен е договор в фирма 
„Валд-95” ЕООД за предаване на отработени масла. В края на 2014г. фирмата е 
предала 0.540 тона отработени масла на „Валд-95” ЕООД чрез Идентификационен 
документ. Предадени са и 0.320 тона излезли от употреба оловни акумулатори на 
„Бергови метал” ЕООД чрез Идентификационен документ. Води се отчетност на 
отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. 
 

2. Площадка №2: Асфалтова база с Фатово и Пътно-изпитвателна 
лаборатория към дружеството. 
        От дейността на АБ се генерират утайки от скрубера, които се съхраняват в 
специална за целта яма. В ямата се съхраняват и строителни отпадъци, генерирани 
след изпитване свойствата на материалите /пробите/ от лабораторията. В ямата се 
констатираха изхвърлени около 20 броя излезли от употреба автомобилни гуми. 
           На площадката функционира каломаслоуловител, от дейността на който се 
генерират масла от маслено-водна сепараци. След почистване на 
каломаслоуловителя, генерираните масла се съхраняват в метален варел на 
площадката. Не се констатираха замърсявания с отпадъци. 
           На площадката функционира лаборатория към дружеството, в която се 
извършват физико-механични изпитвания на материалите, както и екстрахиране на 
асфалтовите смеси. След екстахиране, уредите се почистват с разтворители, чиито 
опаковки се използват многократно. 
 
 

ІV.     На основание чл. 148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване 

на околната среда /ДВ. бр.91/2002г./ и чл. 120 от Закона за управление на 

отпадъците /ДВ. бр.53/13.07.2012г. / давам следните предписания: 
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 1. Да се извадят излезлите от употреба автомобилни гуми от ямата, където 
се съхраняват строителните отпадъци на площадката в с. Фатово. 
 

   Срок: 24.06. 2015г.                                         

                                                    Отг: Албен Родопманов-управител на дружеството 
2. Да се изчисти каломаслоуловителя към асфалтова база с.Фатово от 

събраните утайки, като се въведе в нормално експлоатационно състояние. 
 

             Срок: 1.07.2015г. 

  Отговорник: Албен Родопманов – управител на дружеството. 
 
 

              РИОСВ-Смолян ще осъществи своевременен последващ контрол за 
изпълнението на дадените предписания и при неизпълнение ще осъществи 
административно-наказателна дейност 

 
 
Извършили проверката: 

1. Координатор на проверката: инж.Костадин Милкотев – главен експерт 
 
2.  Боряна Рускова–  главен експерт 

 
3. инж. Румяна Караиванова -  главен експерт 

 
От страна на „Виастройинженеринг” ООД, гр.Смолян по време на проверката 

присъства Снежана Симеонова – завеждащ „ТБТ към „Виастройинженеринг” ООД, 
гр.Смолян. 
  
 
 
 
Утвърдил: 

 

 

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 

 

 


