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 „Авточасти Франц” ЕООД, гр. Ямбол
Експерти на РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на площадка за
продажба на авточасти, втора употреба, получени от разкомплектоване на излезли от употреба
моторни превозни средства в гр. Ямбол, по компоненти и фактори на околната среда:
атмосферен въздух и управление на отпадъци.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за
чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове, както и по Закона за
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
Направени констатации
Основна дейност на площадката е продажба на авточасти, втора употреба, получени от
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства производство и внос,
предимно от Италия.
Атмосферен въздух
Площадката, на която се извършва разкомплектоване на автомобили и съхранение на
части от тях е асфалтирана. При осъществяване на дейността не се създават предпоставки за
неорганизирани емисии – от работа с прахообразуващи материали, от рязане и/или други.
На площадката дружеството разполага с машина за извличане на фреони от
климатичните системи на автомобилите, основно R134а. Извлечения фреон се съхранява в
специализирана бутилка с обем 12,5 кг. От дейността годишно се извличат средно две бутилки.
Извлечения фреон се използва за зареждане на климатични системи на автомобили в движение.
Управление на отпадъци
На площадката се извършва ръчно разкомплектоване на ИУМПС на определените за
целта сектори. Площадката е с площ 7248 кв.м., на която са разположени различни сектори за
съхранение на различните компоненти (опасни и неопасни). ИУМПС се приемат от физически
и юридически лица. На площадката се съхраняват авточасти, метални отпадъци, гуми,
пластмаси, стъкла, акумулатори. Отработените моторни масла се съхраняват в метални варели в

самостоятелно закрито помещение. Помещението за съхранение на НУБА е закрито,
обозначено с корозоустойчив съд за съхранението. Води се отчетност, представени са отчетни
книги. Води се компютърна информационна система за приетите ИУМПС и издадените
удостоверения. Негодните компоненти от разкомплектоването и различните видове отпадъци се
предават на фирми, притежаващи документ по ЗУО. През 2017 г. до момента на проверката са
приети 37 бр. ИУМПС.

Издадени Предписания: няма

Съгласувал:
Христина Петрова
Директор Дирекция ”КПД”
Изготвил :
Елифе Кискинова
младши експерт в направление УООП

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

