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 комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект :
”ДЖИ ЕС” ЕООД, гр. Ямбол,
площадка № 2 гр. Ямбол за дейности по третиране на излезли от употреба моторни
превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),
негодни батерии и акумулатори (НУБА) и отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в
гр. Ямбол.
На 21.04.2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на
площадка № 2, гр. Ямбол за дейности по третиране на отпадъци от излезли от употреба
моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, НУБА
и ОЧЦМ и отпадъци метални опаковки – с оператор ”ДЖИ ЕС” ЕООД , гр. Ямбол
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 Наредбата за излезлите от употреба моторни
превозни средства, Наредбата за ИУЕЕО и Наредбата за НУБА.

Направени констатации:

Управление на отпадъците:
”ДЖИ ЕС” ЕООД притежава разрешение № 13-ДО-436-00/15.01.2013 г. за дейности по
третиране на следните отпадъци - ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА и ОЧЦМ, издадено от РИОСВСтара Загора, в което са включени шест площадки. Проверяваната площадка е под № 2 в
разрешението и е с местонахождение : гр. Ямбол, ул.”Железничарса” № 65, УПИ XXXII-7895 с
площ 3176 кв. м.

При проверката се установи следното: Площадката е оградена, обозначена с табела с
изградена непропусклива настилка с монтирано 24-часовото видео наблюдение. Извършва се
входящ контрол, чрез претегляне на приеманите отпадъци и се завеждат в отчетната книга на
площадката. Извършват се дейности с всички видове разрешени отпадъци. Съхраняват се на
определени и обозначени с табели сектори по видове съгласно изискванията на нормативната
уредба.
За дейността на площадката се води отчетност:
При изкупуване на метални отпадъци се попълват покупко-изплащателни сметки,
договори за покупко-продажба, издават се кантарни бележки и декларации и сертификати за
произход. При приемане на ИУМПС се издават удостоверения и се води компютърната
информационна система.
За видовете, количествата и предаването на отпадъците се води Отчетна книга.
Периодически отпадъците по видове се предават за последващо третиране на
юридически лица, притежаващи разрешителни или регистрационни документи, издадени в
съответствие изискванията на Закона за управление на отпадъците или комплексно
разрешително, издадено по ЗООС.

Опазване на водите:
На площадката се формират битово-фекални и производствениводи. Битово – фекалните
води без предварително третиране се отвеждат в канализационната мрежа на гр. Ямбол. За
производствените отпадъчни води е монтиран
каломаслоуловител , като избистрените
отпадъчни води се отвеждат в бетонова шахта. При проверката не е представен договор с „В и
К” ЕООД, гр. Ямбол –за доставка и отвеждане на води. Към момента на проверката на
площадката не се извършва разкомплектоване на ИУМПС и каломаслоуловителя е празен.
Издадено е предписание да се представи в РИОСВ- Стара Загора договор с „В и К”
ЕООД, гр. Ямбол за площадката .

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
Обектът отговаря на екологичните изисквания.
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