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ДОКЛАД 

 
 
ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 08.07.15 год на 

„Виастройинженеринг” ООД, гр.Смолян, асфалтова база –с.Грохотно 
 

На основание Заповед № РД-07-94 от 23.06.2015г. на Директора на РИОСВ-
Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на 
„Виастройинженеринг” ООД, гр.Смолян, асфалтова база с. Грохотно. 

 

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 
Проверката се извърши както следва: 

-  на 08 юли беше проверена асфалтова база /АБ/ – с.Грохотно, както и 
инсталациите, съоръженията и обслужващите помещения към базата; 

1. Въздух: 
- Асфалтосмесител и източници на замърсяване на въздуха; 
2. Отпадни води, 
3. Производствени отпадъци; 

 

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

работа на обекта. 
През настоящата година базата не е работила.  Проверката констатира: 

 

1. Компонент „Въздух” 
На площадката в с.Грохотно е инсталиран асфалтосмесител Д-117. . През 

настоящата година базата не е работила. Няма промяна в технологичният процес, 
както и в съдовете за мазут и битум. Утаителят към скрубера е в добро състояние и 
е почистен. 

 
 

2. Компонент „Води” 
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На производствената площадка са разположени асфалтосмесител, трошачно-

сортировачна и миачна инсталация и бетонов възел. 
 Асфалтосмесителя не е работил от 2014 г., като водите от водния скрубер 
преминават през два последователни утаителя, след което се заустват в р. Въча с 
минимални водни количества. Утаителите са почистени. 
 Бетоновия възел не работи от 2012 г. поради аварирал редуктор. 
 ТМСИ

-то
 не е работило от 2014 г., като през последните 5-6 години е работило 

като ТСИ и не се формират отпадъчни води. 
 При работа като ТМСИ отпадъчните води постъпват в утаител, след което с 
отпадъчните води от водния скрубер се заустват в р. Въча регламентирано с РЗ № 
33120010/25.01.2008 г. издадено от БД „ИБР“ гр. Пловдив. Утаителя е почистен и 
води в съоръжението няма. 
. 

3. Фактор „Отпадъци” 

 
Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. 

           На площадката в с. Грохотно не се извършват основни ремонтни дейности на 
автомобилната техника на дружеството, а само ремонт на ходовата част. При 
възникнали аварии, генерираните отпадъци се извозват до автобазата в гр. Смолян. 
На площадката не се съхраняват отпадъци от отработени масла, маслени филтри и 
акумулатори.  
          Към момента на проверката се съхраняват около 1 тон излезли от употреба 
гуми от високо проходима техника. 
           При извършен цялостен оглед на площадката не се констатираха 
замърсявания на площи с битови, строителни и производствени отпадъци.  
 

 
 

ІV.  Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 

Не бяха дадени 
 

Извършили проверката: 
1.Костадин Милкотев – главен експерт- 

2.Атанас Васиелев– главен експерт- 

3.Боряна Рускова– главен експерт- 
 
От страна на „Виастройинженеринг” ООД, гр.Смолян по време на проверката 

присъства Джамал Дуран – началник база „Грохотно” към „Виастройинженеринг” 
ООД, гр.Смолян. 
 
 
 
 
Утвърдил: 

 

 

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 
Директор на РИОСВ-Смолян 
 

 

 


