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ДОКЛАД 
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 10.07.14год.”Родопа Трейс” ЕАД- 
гр.Смолян, площадка землище  Настан 

 
 На основание Заповед № РД-07-61 от 23.06.2014г. на Директора на РИОСВ-

Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на  
„Родопа Трейс”  ЕАД- гр.Смолян, площадка землище Настан. 
 

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 10 юли беше проверена асфалтова база /АБ/ – землище Настан, както и 
инсталациите, и съоръженията  обслужващите базата. 

 

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

работа. 
Проверката констатира:  
По време на проверката асфалтосмесителя работеше. През настоящата 

година асфалтовата база работи от 9.юни. работните дни са 14 за м. юни и 8 за м. 
юли. Произвеждат се асфалтови смеси за обект в с.Михалково, като се очаква да 
преустанови дейност на 11.07.2014г.  

 

1. Компонент „Въздух” 
През настоящата година асфалтовата база работи от 9.юни. работните дни са 

14 за м. юни и 8 за м. юли. Произвеждат се асфалтови смеси за обект в 
с.Михалково, като се очаква да преустанови дейност на 11.07.2014г. 

Утаителят към водният скрубер е с утайки, като има свободен обем. Водният 
скрубер работи, но площадката периодично се обгазява поради видимо не добро 
очистване на димните газове.  
 

2. Компонент „Води” 
На обекта се формират отпадъчни води при смяна на водата във водния 

скрубер на асфалтовата база.  
 При извършване освежаване на водите във водния скрубер отпадъчните води 
чрез площадкова канализация постъпват в три последователни утаителя. След 
което една част от утаените и пречистени води се връщат чрез помпа в 35 м
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цистерна и допълнително се същите води се освежават с повърхностни води от р. 
Широколъшка. 
 След третия утаител има тръба насочена към съседно дере и р. 
Широколъшка, през която може да има заустване на отпадъчни води във водния 
обект. 

В момента на проверката заустване на отпадъчни води и видими следи от 
изтичане на води от утаителя към водния обект няма. 

 

3. Фактор „Отпадъци” 
 При огледа на площадката се установи: 
 - на три места има складирани метални опаковки /варели/ от опасни 
вещества. Варелите са разположени на открито и около тях има разливи от 
нефтопродукти и битумни смеси. 
 - има разливи от нефтопродукти и битумни смеси под цистерните за 
съхранение 
 -  има излезли от употреба гуми, които се съхраняват в източната част  на 
площадката 
 На обекта не се води отчетна книга за образуваните отпадъци по Наредба №1 
от 2014г. за реда и образците по които се води отчетност. За образуваните отпадъци 
не е извършена класификация съгласно Наредба №3 за класификация на 
отпадъците. Образуваните опасни отпадъци не се съхраняват съгласно 
изискванията. 
 Пречистването на отпадните води от скрубера се извършва в утаител с три 
камери. Утайката от съоръжението се събира периодично при напълване и се 
връща обратно в производството на асфалтови смеси. 

 

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

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

околната среда /ДВ. бр.91/2002г./, чл.26 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух /ДВ бр.45/96г./  и чл.120 от Закона за управление на отпадъците /ДВ. 

бр.53/13.07.2012г. / даваме следните предписания: 
 

1. Да се почистят замърсените терени от нефтопродукти и битумни смеси.  

                      Срок: 25.07. 2014г. 
2. Опасните отпадъци /металните варели/ да се съхраняват на закрита 

площадка. 

   Срок:25.07.2014г. 
 

       3. Да се завери в РИОСВ-Смолян отчетна книга за образуваните  отпадъци 
съгласно Наредба №1 от 2014г. за реда и образците за водене на отчетност на 
отпадъците (Приложение  №1). Да се извърши класификация на отпадъците, 
съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците 

                                                     Срок:25.07.2014г. 

       4. Да се запуши тръбата след третият утаител с цел преустановяване на 

аварийно изтичане на води от съоръжението.  

                                     Срок:25.07.2014г. 

       5. Да се представи в РИОСВ-Смолян план-програма с мерки и отговорници  за 
подобряване работата на асфалтосмесителя и намаляване замърсяването на 
атмосферния въздух. 

      

        Срок:25.07.2014г. 
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 6. При започване работа на асфалтосмесителя писмено да бъде уведомен 
РИОСВ-Смолян. Цитираното предписание се отнася след 13 юли 2014г. 
           7. При започване на работа в едноседмичен срок да се извърши емисионен 
контрол, като протоколите от измерените емисии се представят в РИОСВ-Смолян. 
 

Отговорник за  предписанията: Янко Тодоров Куманов– изпълнителен 

директор на „Родопа Трейс” ЕАД- гр.Смолян 
 

 
 

Извършили проверката: 
1. Координатор на проверката: инж.Костадин Милкотев – главен експерт „ОЧВ” 
 
2. инж. Павлина Димчевска –  главен експерт„УООП” 

 
3. инж. Атанас Василев -  старши експерт отдел „ОВ” 

 
 
От страна на „Родопа Трейс” ЕАД- гр.Смолян по време на проверката 

присъства  Янко Тодоров Куманов– изпълнителен директор. 

 
 

 
Утвърдил: 

 

ЕМА ЕНЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян  
 
  

 


