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ДОКЛАД 
ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 28.09.15год.”Родопа Трейс” ЕАД- 

гр.Смолян, площадка землище  с.Настан 
 

 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  
„Родопа Трейс”  ЕАД- гр.Смолян, площадка землище с.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 не работеше. През настоящата 

година асфалтовата база работи от 20 май. Съгласно дневника за работа на 
асфалтосмесителят същият е работил през м. юни на 4,6,7,15,16,17,19,20,24,25 и 
30-11дни със сумарна работа 36ч, произведен асфалт-548т и вода за скрубера-5 
смени (5м

3
). 

През м. юли е работил на 2,4,5,9,10,23,24,25,27,29,30 и 31-12 дни, със 
сумарна работа 29ч, произведен асфалт-394т и вода за скрубера-5 смени (5м

3
). 

През м. август е работил на 3,4,5,6,7 и 10 -6дни със сумарна работа 18ч, 
произведен асфалт-370т и вода за скрубера-4 смени (4м

3
). 

През м. септември е работил на 4,5,6,9,10,11,12,20 и 21-9дни със сумарна 
работа 38ч, произведен асфалт-599т и вода за скрубера-4 смени (4м

3
). 

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

11 за м. юни, 12 за м. юли,  6 дни за м. август и 9 дни за септември. Утаителят към 
водният скрубер е с утайки, като има свободен обем. Средно за периода юни- 
септември базата е работила10 дни на месец, 30ч с общо 18 смени на водата за 
водният скрубер 

2.  Компонент „Води” 
 За последно асфалтовата база е работила на 21.09.2015 год., като е 
произведена 40 т. асфалтобетонна смес. След приключване на работа е сменена 
водата във водния скрубер, която е с количество 1 м

3
. Отработената вода се изпуска 
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в пречиствателно съоръжение-механичен утаител с три успоредни коридора и един 
черпателен резервоар. След утаяване водата се препомпва в метална цистерна за 
вода с обем 35 м

3
, откъдето пак чрез по-малка помпа при нужда се подава към 

скрубера. Практически вода не се зауства в р.Широколъшка, като водата циркулира 
по затворен оборотен цикъл по схемата скрубер-утаител-метална цистерна-скрубер. 
 На 04.06.2015 год. е заведен дневник за смяна на водата в скрубера, като до 
момента на проверката същата е сменяна 18 пъти.  
 В първи и втори коридор на утаителя е натрупана утайка, за почистването на 
която е дадено предписание. 

3. Фактор „Отпадъци” 
 На площадката се образуват следните отпадъци: 
 - излезли от употреба гуми, съхраняват се в източната част на площадката; 
 - опаковки съдържащи отпадъци от опасни вещества, съхраняват се на 
покрита площадка; 
 - абсорбенти (кърпи за изтриване), също се съхраняват на покритата 
площадка. 

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. 

За образуваните отпадъци бяха представени утвърдени работни листове. На 
площадката се води отчетна книга за образувани отпадъци, съгласно изискванията 
на Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри.  

 

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./,  даваме следните предписания: 
 

1. Да се почистят утайките от първи и втори коридор на утаителят. 

.                 

                              Срок: 11.10. 2015г. 

                                        Отговорник : инж.  Димитър Палагачев- 
                                        Изпълнителен Директор на „Родопа Трейс”ЕАД-Смолян        
 

От страна на „Родопа Трейс” ЕАД- гр.Смолян по време на проверката 
присъства  Васил Николов Тунев– ръководител асфалтова база 
 
 

Извършили проверката: 
1. инж.Костадин Милкотев – главен експер- 
2. инж. Павлина Димчевска – Директор Дирекция- 
3. инж. Любомир Михтарев – началник отдел- 

 
 

Утвърдил: 

 

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
Директор на РИОСВ-Смолян  

 

  

 


