РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
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ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ”ДК Софтрейд” EООД, гр. София, площадка № 1 за дейности по третиране на
различни видове опаковки, отработени масла, излезли от употреба моторни превозни
средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Стара Загора
На 24.11.2017 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на
площадка № 1, гр. Стара Загора за опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)
с оператор ”ДК Софтрейд” ЕООД, гр. София.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: управление на отпадъците и
опазване на водите и опазване 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 за негодни за употреба батерии и
акумулатори; Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Закона
за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Направени констатации:
Управление на отпадъците:
”ДК Софтрейд” ЕООД, гр. София, притежава разрешение № 13-ДО-508-00/16.10.2014
г. издадено от РИОСВ-Стара Загора за дейности по третиране на следните отпадъци-опаковки
(хартиени, пластмасови, метални и стъклени), ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, ОЧЦМ и др., в което са
включени две площадки намиращи се на територия контролирана от РИОСВ-Стара Загора.
Проверяваната площадка е под № 1 в разрешението и е с местонахождение: гр. Стара
Загора, кв. „Индустриален”, УПИ III 5291, кв. 17 по плана на града. Площадката е оградена,
бетонирана, обозначена с табела и се намира в производствено-складова зона. На нея се
извършват дейности със следните отпадъци: ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, 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, преди разкомплектоването се съхраняват на определените за
целта сектори. Води се компютърна информационна система, издават се удостоверения за
приетите ИУМПС. Представени са документи, които съпътстват всяко изкупуване на ИУМПС.
Компонентите от разкомплектоването се съхраняват на определените сектори, като опасните
компоненти са в закрити помещения.
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Черните метали се съхраняват на открит сектор, а цветните метали в заключено
помещение. 24-часовото видеонаблюдение работи. Металните отпадъци се изкупуват предимно
от физически и юридически лица.
Представени са документи, съпътстващи изкупуването на отпадъците (договори за
покупко-продажба, фактури, покупко-изплащателни сметки, кантарни бележки, сертификати за
произход, декларации за произход, декларации за добросъвестно предаване на компоненти от
разкомплектоването)
НУБА се съхраняват в закрити помещения в корозоустойчиви съдове. ИУЕЕО се съхраняват в
закрито помещение. Поставени са обозначителни табели. Монтирана е електронна автомобилна
везна за претегляне на ИУМПС. Представени са отчетни книги, идентификационни документи
както и договори с фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, на които се предават
отпадъците за последващо третиране.
Опазване на водите:
На площадката има изграден каломаслоуловител и изградена смесена канализационна
система, която се зауства в градската канализация. Има сключен договор с „В и К” ЕООД, гр.
Стара Загора за доставка и отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
Опазване чистотата на въздуха:
На площадката няма източници на организирани или неорганизирани емисии и миризми.
Дружеството разполага с машина за извличане на фреони от излезли от употреба климатични и
хладилни системи. Извлечения фреон се съхранява в специализирани бутилки и се предава на
фирма “Колектресурс” АД, гр. Пловдив, съгласно договор от 15.02.2017 г. за предаване на
излезли от употреба фреони и оборудване съдържащо хлорфлуоровъглероди.
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 и Закона за
чистотата на атмосферния въздух.
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