
Д О К Л А Д 

От комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на „ПРИМОТЕК” 

ООД, гр. Стара Загора 

Обхват на проверката: Закона за управление на отпадъците, Наредба за батерии и акумулатори 

и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти, Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси. 

     На 07.03.2014  експерти от РИОСВ-Ст. Загора извършиха съвместна планова проверка на 

„ПРИМОТЕК” ООД. Проверени са компоненти и фактори на околната среда: Управление на 

отпадъците и Съхранение на опасните химични вещества (ОХВ) и смеси. 

Направени констатации: 

Дружеството  има площадка в кв. «Индустриален», гр. Стара Загора. Основната дейност е 

търговия с моторни, индустриални масла и антифриз и акумулатори . 

Управление на отпадъците: 

По отношение на фактор управление на отпадъците се констатира, че фирмата притежава 

разрешително № 13 – ДО – 406 – 01 / 22.08.2013 г. за дейности с отработени масла (ОМ) и 

негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) по Закона за управление на отпадъците, 

издадено от РИОСВ – Стара Загора, както и регистрационен документ за транспортиране на 

същите отпадъци. 

По отношение на съхранението на ОМ, то те се съхраняват съгласно нормативните изисквания, 

на закрито, обособено и обозначено помещение с налични  абсорбенти използвани за 

ограничаване на евентуални разливи. Налични са преспособления за безаварийно източване 

на отработените масла. 

НУБА се съхранява в специализирани  съдове  на закрито и обозначено място. Приемането на 

отпадъците (НУБА и ОМ) е предимно от юридически лица, съгласно сключени договори те се 

предават на лицензирани фирми притежаващи съответните разрешителни по Закона за 

управление на отпадъците. В случаите на превоз на опасни отпадъци се изготвят 

идентификационни документи по образец цъгласно Приложение № 8 от Наредба № 2 за 

отчетността. Водят се отчетни книги, съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и съответната наредба за отчетността. При проверката са отчетени количествата 

ОМ и НУБА предадени на лицензираните фирми през 2013 г. 

  

Фактор опасни химични вещества: 

Относно съхранението на опасните химични вещества (ОХВ) и смеси се констатира следното: 

Дружеството извършва дистрибуция на моторни, индустриални, масла, антифризи и греси. При 

проверката е предоставена оценка на безопасността на съхранението на опасни химични 

вещества и смеси, която е пълна и отговаря на изискванията на чл. 9 от Наредба за реда и 

начина на съхранение на ОХВ и смеси. Разработени са инструкции за безопастно съхранение и 

осъществяване на собствен контрол. При проверката са предоставени и информационни листи 

за безопастност (ИЛБ) на химикалите на които се извършва дистрибуция. На професионалните 

потребители при поискване се дават ИЛБ. 


