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Д О К Л А Д 
 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  
на обект: ЕТ”Емил Узунов-Монамур” EООД, с. Копринка, площадка за дейности по третиране на 

излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от черни и цветни метали, с. 
Копринка, общ. Казанлък  

На 19.09.2016 г. експерти от РИОСВ- Стара Загора извършиха комплексна проверка на площадка 
за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ) с оператор ЕТ”Емил Узунов-Монамур”, с. Копринка 

 Проверени компоненти и фактори на околната среда: управление на отпадъците и опазване на 
чистотата на атмосферния въздух. 
  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; 
Наредба за батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори и Закона за чистотата 
на ятмосферния въздух. 
 Направени констатации: 

 Управление на отпадъците: 

ЕТ”Емил Узунов-Монамур”, с. Копринка притежава разрешение № 13-ДО-432-01/19.03.2013 г. 
издадено от РИОСВ-Стара Загора за дейности по третиране на следните отпадъци: ИУМПС и ОЧЦМ.  

             Проверяваната площадка е с местонахождение: с. Копринка, ПИ № 1070099, ЕКАТТЕ 38563. 
Площадката е оградена, бетонирана, обозначена с табела и се намира в производствено-складова зона. 
На нея се извършват дейности по третиране на ИУМПС, ОЧЦМ. В момента на проверката 
съхраняваните отпадъци съответстват на тези в горепосоченото разрешение. 
Относно ИУМПС се констатира следното: изкупуват се ИУМПС за разкомплектоване от физически и 
юридически лица. Разкомплектоването се извършва на определеният за целта сектор. Води се 
компютърна информационна система, издават се удостоверения за приетите ИУМПС. Представени са 
документи, които съпътстват всяко изкупуване на ИУМПС. Компонентите от разкомплектоването, част 
от които се продават като части втора употреба се съхраняват на определените сектори, като опасните 
компоненти са в закрити помещения. На площадката има изграден каломаслоуловител. Отработените 
масла се съхраняват в метални варели под навес обозначен с табели и абсорбенти за ограничаване на 
евентуални разливи.  
Черните метали се съхраняват на открит сектор, а цветните метали в заключено помещение. 24-часовото 
видеонаблюдение работи. Съставят се рамкови и еднократни договори, сертификати за произход от 
страна на продавача, фактури и кантарни бележки.  
НУБА се съхраняват в закрито помещение в корозоустойчиви съдове, обозначени с табели. Монтирана е 
електронна автомобилна везна за претегляне на ИУМПС. Представени са отчетни книги, както и 
договори с фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, на които се предават отпадъците за 
последващо третиране. 
             
             Емисии в атмосферата:  
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На площадката е извършен щателен обход. Не е установено наличие на неорганизирани емисии в 
атмосферния въздух. При разкомплектоването на МПС, фреона от климатиците се източва от 
специализирана машина. За нуждите на отопление на битовата сграда е монтиран котел на дърва. При 
проверката наличие на неприятни миризми от дейността оператора в рамките на площадката и извън нея 
не са установени. Пълните газови бутилки от ИУМПС се демонтират и се продават. Към момента на 
проверката неорганизирани емисии и миризми не са установени. 

 
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 чистотата на атмосферния въздух. Обектът отговаря на екологичните изисквания. 
 
 
28.09.2016 г.  
 
Съгласувал: 
Христина Петрова 
Директор на Дирекция „К и ПД” 
 
 
 
Изготвил: 
Павлина Петкова 
ст. експерт в направление УООП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




