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ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ЕТ “Михалев комерс – Михаил Михалев ”, гр. Стралджа, площадка за
пластмасса, хартия, картон, стъкло и НУБА, с местонахождение: област Ямбол, община
Стралджа, гр. Стралджа, ул. ”Индустриална” № 4, поземлен имот с идентификатор №
69660.501.4477, с площ 1000 кв.м.
На 08.09.2017 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на
площадка за метални, хартиени, пластмасови опаковки, пластмаса, стъкло и НУБА с оператор
ЕТ “Михалев комерс – Михаил Михалев ”.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: води и управление на отпадъци и
опазване на почви.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за водите
Направени констатации по Управление на отпадъците и Опазване на водите:
ЕТ “Михалев комерс – Михаил Михалев ”, гр. Стралджа, притежава - Разрешително
за третиране на отпадъци № 13-ДО-527-01 от 04.04.2017 г., издадено от РИOСВ - Стара Загора
по изискванията на Закона за управление на отпадъците за дейностите по съхранение и
третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), хартиени, стъклени,
пластмасови и метални опаковки. С последното изменение на горепосоченото разрешение са
изключени дейностите с ИУЕЕО. На площадката не се съхраняват такива видове отпадъци.
Площадката е бетонирана, оградена и се намира в производствено-складова зона. Към момента
на проверката, площадката не работи и не се изкупуват отпадъци. При проверката не е
представена отчетна книга, съгласно изискванията на наредбата за отчетността за което е
издадено задължително предписание с което е изискано представянето й в РИОСВ- Стара Загора
за проверка. Предписанието е изпълнено в срок. Отпадъчните води, които се формират на
площадката се заустват в септична яма.
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 водите. Обектът отговаря на екологичните изисквания.

2

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg

