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Директор на РИОСВ-Стара Загора 
    

Д О К Л А Д 
 

от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство  
на обект: ”Топ Ауто-Д”EООД, с. Малка Верея, общ. Стара Загора, площадка за излезли от 

употреба моторни превозни средства, землището на с. Малка Верея 

 

На 19.05.2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на 
площадка за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на  ”Топ Ауто-Д”ООД, с. 
Малка Верея, общ. Стара Загора, с местонахождение: землището на с. Малка Верея 

 Проверени компоненти и фактори на околната среда: опазване на водите и управление на 
отпадъците. 
  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 проверка по закона за опазване на 
водите. 
 Направени констатации: 

 Управление на отпадъците: 
             ”Топ Ауто-Д”ООД, притежава разрешение № 13-ДО-415-01/18.03.2013 г. за дейности по 
третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). 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 в закрито хале. НУБА се съхранява на определен 
сектор в корозоустойчив съд за съхранение; опасните течности (антифриз, масла и т.н.) се съхраняват 
в метални варели на определен за целта сектор. Образуваните отпадъци от разкомплектоването се 
предават на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, представени са рамкови договори. 
Годните компоненти се продават като части втора употреба, издават се декларации за добросъвестно 
предаване. 
           За приетите ИУМПС се издават удостоверения и се поддържа компютърна информационна 
система, с налична информация за броя приети ИУМПС за разкомплектоване за 2015 г и за периода 
началото на 2016 г. до момента на проверката. Представена е отчетна книга, съгласно наредбата за 
отчетността. 
            Опазване чистота на водите: 
  

Относно компонент „Води” се констатира следното: 
             На площадката е изграден каломаслоуловител и отпадъчните води се заустват в градска 
канализация. Представени са фактури, издадени от „В и К” -Стара Загора за ползване и пречистване 
на водите и констативен протокол за извършена проверка от „В и К”, както и протокол за изпитване 
на отпадъчните води. Направено е предписание с конкретен срок на изпълнение за представяне в 



РИОСВ -Стара Загора на актуален договор с „В и К”-Стара Загора за приемане на отпадъчните води в 
канализационнта мрежа. 

 
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство:  
Не са констатирани несъответствия с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона 
за водите. Обектът отговаря на екологичните изисквания. 
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