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ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ”Нова универсал 1” ООД, гр. София, площадка № 1 и № 2 за дейности по третиране
на отпадъци от опаковки и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Казанлък

На 17.05.2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на
площадка № 1 и № 2 в гр. Казанлък за дейности по третиране на отпадъци от опаковки и отпадъци от
черни и цветни метали (ОЧЦМ) с оператор ” Нова универсал 1” ООД, гр. София.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: опазване чистотата на атмосферния
въздух, управление на отпадъците.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Направени констатации:
Управление на отпадъците:
”Нова универсал 1” ООД, гр. София, притежава разрешение № 13-ДО-456-02/05.01.2015 г.
за дейности по третиране на следните отпадъци - опаковки (хартиени, пластмасови, метални и
стъклени и др.) и ОЧЦМ, издадено от РИОСВ-Стара Загора, в което са включени две площадки.
Проверяваните площадки са: Площадка № 1 с местонахождение: гр. Казанлък в местност
„Кертови кайняци’ и Площадка № 2 с местонахождение: гр. Казанлък, ПИ № 2, II – 1485, кв. 126.
Площадка № 1 е оградена, обозначена, цялата е с трайна бетонова настилка. Има закрити помещения
за съхраняване отпадъци. Налично е 24 часово наблюдение. Води се компютърна система за
отчитане на приетите ИУМПС. Към момента на проверката се съхраняват отпадъци от хартиени и
пластмасови опаковки и ОЧЦМ. Същите се изкупуват главно от юридически лица. По отношение на
площадка № 2, не е извършвана дейност по изкупуване на отпадъци от началото на 2016 г. Има
съхранени отпадъци от опаковки и ОЧЦМ от 2015 г. Води се отчетност, представени са отчетни
книги, съгласно наредбата за отчетността. Дружеството има сключени договори с фирми
притежаващи документ по ЗУО, на които се предават отпадъците от двете площадки. Периодично
дружеството транспортира отпадъците от Площадка № 2 до Площадка № 1.
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Опазване на въздуха:
Площадките са с непропосклива повърхност с ограда и няма предпоставка за генериране на
неорганизирани прахови емисии и неприятни миризми. На площадките не се съхраняват
озоноразграждащи се вещества и парникови газове. Не са установени източници на неорганизирани
емисии на замърсители в атмосферния въздух.
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Не са констатирани несъответствия, съгласно изискванията на Закона за управление на
отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
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