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Д О К Л А Д 
 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  
на обект: ”Екор” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка за съхранение и прдварително третиране 

на неопасни отпадъци, находяща се в кв. «Голеш» 

На 20.05.2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на 
площадка за съхранение и третиране на неопасни отпадъци, с оператор на ”Екор” ЕООД, гр. Стара 
Загора. 

 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: 
            ”Екор” ЕООД,  гр.  Стара Загора притежава разрешение № 13-ДО-476-00/11.03.2013 г., 
издадено от РИОСВ-Стара Загора. На проверяваната площадка с местонахождение: гр. Стара Загора, 
кв. „Голеш”, кв. 15, база „Боа”  се извършват дейности по съхранение и третиране (сортиране, 
пресоване) на хартиени и пластмасови опаковки. 
            Площадката е изцяло с трайна бетонова настилка, оградена, обозначена и се намира в 
индустриална зона. За третирането на различните видове опаковки  е осигурена хидравлична преса. 
Приетите отпадъци се претеглят на електронна везна. На площадката се приемат отпадъци от 
опаковки, разделно събрани от физически лица  и юридически лица, предимно клиенти на 
организация за оплзотворяване на отпадъци от опаковки, както и от големи търговски вериги и 
предприятия. Оператора има сключен договор с организация по оплзотворяване на опаковки(ООп), 
съгласно който извършва транспортиране и балиране до краен преработвател, разделно събрани 
отпадъци, клиенти на ООп. Представени са договори с фирми, притежаващи документ по чл. 35 от 
ЗУО, на които се предават хартиени, пластмасови, дървени, стъклени опаковки, налични на 
площадката. Води се отчетност, съгласно Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя 
информация. Разделно събраните опаковки се балират по видове, съхраняват се на отделни сектори, 
на площадката която е оградена и с трайна настилка. Отпадъците на площадката не се различават по 
вид от разрешените от разрешителното за дейности с отпадъци. 
  
            Опазване чистота на въздуха:  
 

Относно компонент „Емисии в атмосферата” не са установени източници на 
неорганизирани емисии на замърсители в атмосферния въздух. Не се усещат миризми характерни за 
дейността извършвана на площадката. Единствено при работа на подемната техника, обслужваща 
дейността се формира шум.  

 



 
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство:  
Не са констатирани несъответствия, съгласно изискванията на Закона за управление на 
отпадъците и Закона чистотата на атмосферния въздух.  
 
 

 
 




