РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
Обект: Площадка за дейности с отпадъци – ОЧЦМ, НУБА, ИУГ, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци
от опаковки и материали от хартия, картон, пластмаса, стъкло, метал, текстил, смесени и др.
Стопанисван от „Феникс Норд БГ” ЕООД
Дата на извършване на проверката: 25.10.2016 г.
Място на извършване на проверката: гр. Левски, Индустриална зона, ПИ с идентификатор
43236.401.3162 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Левски ( стар № 2700,
квартал 159, парцел V).
Проверени компоненти и фактори на околната среда:
– Отпадъци
– Въздух
– Води
Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за
контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016 г.
Цели на проверката:
Планов текущ контрол по спазване изискванията на:
 Закон за управление на отпадъците;
 Закон за чистотата на атмосферния въздух;
 Закон за водите;
 и поднормативните актове по прилагане на гореописаните закони, имащи отношение към
обекта.
Проверени са следните производствени участъци и документи:
 Открита площадка за съхранение на отпадъци;
 Складови помещения за съхранение на отпадъци;
 Отчетни документи по управление на отпадъците.
Констатации:
Управление на отпадъците:
I Контрол по чл.72, ал. 2 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО):
„Феникс Норд БГ” ЕООД има издадено разрешение № 08-ДО-359-01/04.01.2016 г. за
извършване на дейности по третиране на отпадъци. Площадка с местонахождение гр. Левски, в
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Индустриална зона на град Левски, в ПИ с идентификатор 43236.401.3162 е вписана под № 4 в
разрешението. На площадката са разрешени дейностите:
 R12 – предварително третиране (сортиране, разделяне, рязане, уплътняване, балиране)
и R13 - съхраняване до предаване за оползотворяване на отпадъци от черни и цветни метали;
 R12 – предварително третиране (сортиране, балиране) и R13 съхраняване до
предаване за оползотворяване на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали (хартиени,
картонени, пластмасови, композитни, метални, текстилни и смесени);
 R12 – предварително третиране (разкомплектоване) и R13 съхраняване до предаване
за оползотворяване на ИУМПС и ИУЕЕО;
 R12 – предварително третиране (сортиране) и R13 - съхраняване до предаване за
оползотворяване на НУБА, стъклени и дървесни отпадъци, излезли от употреба гуми и др.
От извършената проверка на място се констатира, че площадката е разположена в
Индустриалната зона на град Левски. Ползва се на база договор за наем. Площадката е
оградена, с изградено КПП и складове за съхраняване на отпадъци, осигурени са съдове за част
от отпадъците. Положена е трайна настилка – бетон и е осигурено 24-часово видеонаблюдение.
Ползват се 3 бр. кантари – имат стикери за проверка от компетентен орган. В базата на „Феникс
Норд БГ“ ЕООД в гр. Левски не се извършват всички разрешени дейности. На открита
площадка се съхраняват – ОЧЦМ (отпадъци от черни метали) и отпадъци от цветни метали в
закрит контейнер от разкомплектоване на ИУМПС. ОЧЦМ се приемат само от юридически
лица. Представени са договори, фактури и сертификати за произход. Няма налични отпадъци
от - ИУЕЕО, НУБА. ИУМПС.
За приетите ИУМПС през 2016г., са издадени удостоверения. За НУБА е изграден навес
и осигурен съд за съхранението им. За извършване на дейности по разкомплектоване е
осигурено затворено бетонирано помещение без връзка с канализацията. ИУГ се съхраняват на
открита площадка и са от разкомплектоване на ИУМПС през 2015г. и 2016г. Дружеството има
заверени от РИОСВ Плевен отчетни книги по реда на Наредба № 1 за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри, по пр.2, заведена под № 552, по пр.4 – № 544 и по пр.6 - № 563. В книгите
има записи отразени по един път месечно. За площадката в гр. Левски не е извършена
класификация за отпадъците генерирани от дружеството.
Чистота на атмосферния въздух
На площадката не се извършват дейности, водещи до съществено и трайно въздействие
върху качеството на атмосферния въздух.
Води
Контрол по чл. 151 ал. 4 т. 2 от Закона за водите, относно контрол на обектите
формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в
издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води.
„Феникс Норд БГ“ ЕООД, собственик на Площадка за дейности с отпадъци в гр. Левски,
няма разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Съгласно чл.
46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, разрешително се издава за обекти, формиращи отпадъчни
води, които се заустват в повърхностни води.
При проверката се установи, че на площадката няма собствен водоизточник. Обектът е
водоснабден от водопроводната мрежа на гр. Левски. Ползва се вода за питейно-битови нужди
на персонала. Не се ползва вода за производствени нужди и не се генерират производствени
отпадъчни води. Битовите отпадъчни води и дъждовните води от площадката постъпват в
канализацията на населеното място. В рамките на площадката (закрито помещение) има
утаително съоръжение за улавяне и съхранение на разливи от нефтопродукти. Съоръжението
няма връзка с канализацията.
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Заключение:
Във връзка с изискванията на посочените по-горе нормативни актове и констатираното
несъответствие, на „Феникс Норд БГ” ЕООД е дадено предписание със срок и отговорник за
изпълнението му.
Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:
- последващ контрол за изпълнение на задължения по екологичното законодателство.

03.11.2016 г.
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