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ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ”Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч, площадка № 2 за дейности по третиране на
отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба
батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Стара Загора
На 01.09.2015 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на
площадка № 2, гр. Стара Загора за дейности по третиране на отпадъци от опаковки, излезли от
употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА),
отработени масла (ОМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и
отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)– с оператор ”Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: управление на отпадъците и опазване на
водите.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и във връзка с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства;
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори; Наредба за
отработените масла и отпадъчни нефтопродукти и Наредба за излязлото от употреба електрическо и
електронно оборудване.
Направени констатации:
Управление на отпадъците:
„Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч, притежава разрешение № 13-ДО-426-03/08.09.2015 г. за
дейности по третиране на следните отпадъци - опаковки (хартиени, пластмасови, метални и стъклени
и др.), ИУМПС, НУБА, ОМ, ИУЕЕО, ОЧЦМ и др., издадено от РИОСВ-Стара Загора, в което са
включени две площадки.
Проверяваната площадка е под № 2 в разрешението и е с местонахождение: гр. Стара Загора,
кв. „Индустриален”, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.122; оградена; бетонирана; с
монтирана шредерна инсталация и изградено хале за разкомплектоване на ИУМПС и за съхраняване
на опасните отпадъци. В момента на проверката ИУМПС не са налични на площадката. Съхраняват
се само ОЧЦМ И НУБА (поставени в корозивно-устойчиви съдове). Отпадъците се съхраняват
разделно на обособените участъци на площадката, на които са поставени табели с код и
наименование на отпадъка. Осигурено е 24-ово видео-наблюдение. Монтирана е електронна
автомобилна везна за претегляне на отпадъците. Води се отчетна книга. При изкупуване на отпадъци
се издават сертификати за произход, договори за покупко-продажба и фактури. Съгласно отчетна
книга металните отпадъци се предават за последващо третиране на „Стомана индъстри” АД, гр.
Перник. По информация на управителя на базата в гр. Стара Загора, договорите се съхраняват в
централното управление на фирмата.
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Опазване на водите:
При производствената дейност на площадката се формират основно битово-фекални
отпадъчни води от административните сгради и санитарните помещения. По данни на оператора
доставката и отвеждането на води от площадката се извършва съгласно договор с „ВИК” ЕООД, гр.
Стара Загора, като същият не е представен при проверката. Към момента на проверката на
площадката няма ИУМПС, не се извършва и разкомплектоване. За целта е обособено работно хале с
бетонов канал, смазочно-охлаждащите течности се изтеглят с помпа и се събират в метални варели.
Каломаслоуловителната шахта е без връзка с площадковата канализационната мрежа.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство – ЗУО,
са дадени 2 бр. предписания: 1. Да се представят в РИОСВ-Стара Загора в 7-дневен срок договори с
лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, на които се предават
наличните на площадките отпадъци; 2. Да се представи в РИОСВ-Стара Загора копие от договор с
„ВИК” ЕООД, гр. Стара Загора за доставка и отвеждане на отпадъчна вода.

