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ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ЕТ ”Б.П. Будинов-Богдан Панайотов Будинов”, гр. Ямбол, площадка за излезли от
употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване, гр. Ямбол
На 17.04.2015 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на
площадка за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии
и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) - ЕТ
”Б.П. Будинов-Богдан Панайотов Будинов”, гр. Ямбол.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, управление на
отпадъци и опазване на почви.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и във връзка Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства;
Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване; Наредба за батерии и
акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори и Закона за чистотата на атмосферния
въздух.
Направени констатации:
Управление на отпадъците:
ЕТ ”Б. П. Будинов-Богдан Панайотов Будинов”, гр. Ямбол притежава разрешение
№ 13-ДО-465-01/21.03.2013 г. за дейности по третиране на следните видове отпадъци-ИУМПС,
НУБА и ИУЕЕО. 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 метални контейнери-НУБА в метални съдове в метален контейнер; опасните
течности (антифриз, масла и т.н.) в метални варели в друг метален контейнер. Образуваните
отпадъци от черни и цветни метали от разкомплектоването се предават на фирма, притежаваща
документ по чл. 35 от ЗУО. Годните компоненти се продават като части втора употреба.
За приетите ИУМПС се издават удостоверения и се поддържа компютърна
информационна система. Съгласно отчетната книга за 2015 г. до момента не са изкупувани
количества от ИУЕЕО.
При проверката се констатира следното: за съхраняването на ИУЕЕО е осигурен
навес, но в момента наличните количества ИУЕЕО не са съобразени с големината на навеса и една
част от тях са извън него. В тази връзка до управителя на фирмата е дадено предписание да се
предприемат мерки за правилното съхранение на ИУЕЕО съгласно нормативните изисквания (под
навес или в затворени контейнери) и писмено да се уведоми РИОСВ-Стара Загора за предприетите
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действия.
Опазване чистота на въздуха:
Относно компонент „Емисии в атмосферата” източниците на неорганизирани емисии на
замърсители във въздуха могат да бъдат следните дейности на площадката:
1. Газо-кислородно рязане на компоненти от разкомплектоване на ИУМПС.
2. Рязане с ъглошлайф на метални елементи, които не могат да се демонтират по
стандартния начин.
3. При демонтаж на климатиците, съдържащи остатъци от фреони.
4. Демонтаж на бутилки с пропанбутан и метан от автомобилите с автогазово устройство.
Дейностите по рязане са краткотрайни и локални и към момента на проверката такива не се
извършват. Наличният хладилен газ в автоклиматиците преди демонтажа се събира в специални
съдове от оторизирана външна фирма. При осъществяване на демонтаж на газовите бутилки не се
допуска изтичане на газ в атмосферния въздух.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
За констатирани несъответствия с изискванията на ЗУО, във връзка с Наредба за излязлото от
употреба от употреба електрическо и електронно оборудване до управителя на дружеството е дадено
предписание да се предприемат мерки за правилното съхранение на ИУЕЕО съгласно нормативните
изисквания (под навес или в затворени контейнери) и писмено да се уведоми РИОСВ-Стара Загора за
предприетите действия.

