РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора
ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: «Мега ресурс» АД, гр. Ямбол - площадка № 2 за третитане на излезли от
употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори и
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с местонахождение:
гр. Ямбол, ул. „Пирин”№ 8, УПИ III-7946 /до 30.03.2017 г., стопанисвана от ЕТ ”Б.П.
Будинов-Богдан Панайотов Будинов” гр. Ямбол/
Съгласно годишен план за дейността на РИОСВ-Стара Загора през 2017 г. е предвидено
извършване на комплексна проверка на фирма ЕТ ”Б. П. Будинов-Богдан Панайотов
Будинов”, гр. Ямбол по компоненти и фактори на околната среда: опазване чистотата на
атмосферния въздух и управление на отпадъци и опазване на почви, във връзка с Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
С Решение от № 13-ДО-465-02 от 30.03.2017 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора, са
прекратени дейностите с отпадъци на фирма ЕТ ”Б. П. Будинов-Богдан Панайотов
Будинов”, гр. Ямбол на площадката с местонахождение гр. Ямбол, ул. „Пирин”№ 8, УПИ III7946.
С Решение № 13-ДО-464-03 от 31.03.2017 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора,
горепосочената площадка е включена в разрешението за дейности с отпадъци на «Мега
ресурс» АД, гр. Ямбол.
На 26.04.2017 г. е извършена комплексна проверка на фирма «Мега ресурс» АД, гр.
Ямбол по компоненти и фактори на околната среда: опазване чистотата на атмосферния въздух
и управление на отпадъци и опазване на почви, във връзка с Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на
дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда,
специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.
Направени констатации:
Управление на отпадъците:
Дружеството „Мега ресурс”АД, притежава разрешение за дейности по третиране на
следните видове отпадъци - ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, ОЧЦМ и метални опаковки, № 13-ДО464-03/31.03.2017 г. като проверяваната площадка е под № 2. Площадката е бетонирана,
оградена и се намира в производствено-складова зона. Поставен е кало-маслоуловител за
пречистване на отпадъчните води и е осигурен навес за разкомплековането на ИУМПС.
Опасните компоненти от разкомплектоването се съхраняват на рафтове под навес или в
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контейнери; опасните течности (антифриз, масла и т.н.) във варели под навес. Отпадъците от
черни и цветни метали и негодните за повторна употреба отпадъци от разкомплектоването ще
се предават на фирма, притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО. Годните компоненти ще се
продават като части втора употреба, съхраняват се под навес или в затворени помещения.
За приетите от 31.03.2017 г. ИУМПС са издадени удостоверения и се поддържа
компютърна информационна система. За съхраняването на ИУЕЕО е осигурен навес. На
площадката е монтирано 24-часово видеонаблюдение.
Опазване чистота на въздуха:
На площадката има обособен участък за разкомплектоване на едрогабаритни метални
конструкции чрез рязане с пропан бутан и кислород, което до момента не е извършавано.
Приетите за разкомплектоване ИУМПС са без газови уредби и автоклиматици. Дружеството
има сключен договор с фирма, която при необходимост ще източва остатъчните количества на
газове в инсталациите.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
Не са констатирани несъответствия с изискванията на Закона за управление на
отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Обектът отговаря на екологичните
изисквания.
02.05.2017 г.
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