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                                                                 Д О К Л А Д 

 

      от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

”ДАРЕВ” ООД със седалище в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград - с площадка  за  дейности по 

третиране на  излезли от употреба моторни превозни средства ,излязло от употреба 

електрическо и електронно ооборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори , 

отпадъци от черни и цветни метали  и отпадъци от опаковки –в гр. Гълъбово. 

На 26.11.2015г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на 

площадка в  индустриалната зона на гр. Гълъбово за дейности по третиране на  излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрически и електронни отпадъци 

(ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от черни и цветни 

метали(ОЧЦМ)  и  хартиени, стъклени, пластмасови, метални и композитни опаковки – с оператор 

”ДАРЕВ” ООД 

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. 

  

 Направени констатации: 

 

 Управление на отпадъците: 

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците,”ДАРЕВ” ООД, притежава 

издадено от РИОСВ-Ст. Загора  Разрешение № 13-ДО-416-00/17.12.2012 г. за дейности по третиране 

на отпадъци, в което е включена една площадка-в гр.Гълъбово. 

             Проверяваната площадка е в индустриалната зона на града, имот с № 000919 по плана на 

населеното място с обща площ 7880 кв. м. При проверката се установи следното:  

             Площадката е оградена, обозначена с табела, с изградена трайна настилка. Към момента на 

проверката 24 – часовото видео наблюдение работи.  На площадката има електронна автомобилна 

везна за претегляне на видовете приемани на площадката отпадъци. Те се завеждат в отчетна книга и 

се съхраняват на определените и обозначени с табели сектори на площадката до предаването им на 

външни фирми за рециклиране. Към момента на проверката се съхраняват в по-големи количества 

ИУМПС-та и метални отпадъци, както и компоненти от периодичното разкомплектоване на приетите 

автомобили като гуми, метални отпадъци, стъкла, пластмаси и др. Издават се удостоверения на 

собствениците за приетите автомобили и се води компютърна система с конкретните данни от тях.  

Описват се своевременно в отчетната книга приетите коли, от тях колко са разкомплектовани и какви 

видове и количества компоненти се отделят и на кого се предават. 
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 За приетите метални отпадъци се попълват декларации и сертификати за произход, сключват 

се  договори и се описват по видове и количества в отчетната книга за площадката.  

             Представени са договори с  ДК ”Софтрейд” ЕООД за предаване на компоненти от  ИУМПС, 

ИУЕЕО, НУБА и различни видове опаковки,  а  за метални отпадъци  с  „Пет Груп Гълъбово” ЕООД 

и „Ка Метал” ЕООД, притежаващи съответните разрешителни за дейности с тези отпадъци. 

 

             Опазване на водите:  

  Битово – фекалните води на площадката се отвеждат в съществуваща бетонна шахта. 

  При формиране на отпадъчни води от измиване или  разливи от сектора за разкомплектоване 

на автомобилите, преминават през каломаслоуловител и се отвеждат в същата шахта. На площадката 

роботи един човек, няма изградена баня и към момента на проверката шахтата е суха. Тъй като тя е 

съществуваща няма изградено бетонно дъно. Към момента на проверката не е представен договор 

почистваща фирма за комунални услуги. 

 

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство:  

  За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство – (Закона 

за водите) на управителя е издадено  едно предписание:  Да се извърши бетониране на дъното на 

изгребната шахта и да се представи в РИОСВ-Стара Загора  договор с почистваща фирма за 

комунални услуги със срок 15.12.2015г 


