РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Утвърдил:
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора
ДОКЛАД
от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ”Максин” EООД, гр. Гълъбово, площадка № 1 за опаковки, излезли от употреба
моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Гълъбово

На 11.02.2015 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора съвместно с представители на ОД на
МВР-Стара Загора, при РУП Гълъбово, извършиха съвместна проверка на площадка № 1, гр.
Гълъбово за опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за
употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с оператор”Максин” ЕООД, гр.
Гълъбово.
Обхват на проверката: Проверката е по фактор на околната среда: управление на отпадъците по
годишен план по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за излезлите от употреба
моторни превозни средства; Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори; Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и във
връзка с писмо началник на „Полиция” РУ-Гълъбово за провеждане на специализирани проверки на
пунктове за изкупуване на отпадъци.
Направени констатации свързани с управление на отпадъците:
”Максин” ЕООД, гр. Гълъбово, притежава разрешение № 13-ДО-414-03/06.11.2014г. за
дейности по третиране на следните отпадъци-опаковки (хартиени, пластмасови, метални и стъклени),
ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, ОЧЦМ и др., издадено от РИОСВ-Стара Загора.
Проверяваната площадка е под № 1 в разрешението и е с местонахождение: гр. Гълъбово, ул.
„Вит” № 7, местност ”Ада чилия”, поземлен имот с идентификатор № 076027 по плана на града.
Площадката е оградена, бетонирана, обозначена с табела и се намира в производствено-складова
зона. На нея са предвидени да се извършват дейности по третиране на следните отпадъци: хартиени,
пластмасови, метални, стъклени опаковки, ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, ОЧЦМ и др. В момента на
проверката се извършват дейности единствено с пластмаса, хартия, пластмасови и хартиени опаковки
и ОЧЦМ.
Хартиените, пластмасовите и металните опаковки се балират с бало-преса. Всички отпадъци се
съхраняват на отредени и обозначени за целта сектори. Претеглянето на отпадъците се извършва на
електронен кантар. Налична е компютърна информационна система, за регистриране на
удостоверения в случай на приемане на ИУМПС. За приетите ОЧЦМ се издават
декларации/сертификати за произход, заедно с ПИС/фактури и договори за покупко-продажба.
Представени са отчетни книги за 2015 г., както и договори с фирми, притежаващи документ по чл. 35
от ЗУО, на които се предават отпадъците. Двадесет и четири часовото видеонаблюдение работи,
записите се съхраняват съгласно нормативните изисквания. На обекта не се извършва
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разкомплектоване на ИУЕЕО и ИУМПС. Води се отчетност, съгласно наредбата за отчетността.
Представени са отчетни книги.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
При проверката не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство
– ЗУО, не са издавани предписания.

