РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Утвърдил:
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора
ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ”ДК Софтрейд” ЕООД, гр. София, площадка № 2 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, отпадъци от черни и цветни метали и строителни отпадъци-гр.
Раднево
Направени констатации:
”ДК Софтрейд” ЕООД, гр. София, притежава разрешение № 13-ДО-508-00/16.10.2014 г. за
дейности по третиране на следните отпадъци: различни видове опаковки, метални, хартиени,
пластмасови и др., отработени масла (ОМ), излезли от употреба моторни превозни
средства(ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло отупотреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и
строителни отапдъци (СО), издадено от РИОСВ-Стара Загора, в което са включени две площадки.
На 29.10.2015 г. експерти от РИОСВ-Стара Загора, представители на направление „Опазване
на водите” и „Управление на отпадъците”, извършиха комплексна проверка на площадката в гр.
Раднево. Проверяваната площадка е под № 2 в разрешението и е с местонахождение: гр. Раднево,
УПИ 1420,2029, кв. 147 по плана на града и имот с планоснимачен 085002,
за дейности по третиране на отпадъци от различни видове опаковки-метални, хартиени, пластмасови
и др., отработени масла (ОМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за
употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване (ИУЕЕО), (ОЧЦМ) и строителни отпадъци (СО) - с оператор ”ДК Софтрейд” ЕООД, гр.
София.
При проверката на място представител на дружеството не е открит и достъп до площадката
не е осъществен. При проверка на дружеството на площадка № 1 в гр. Стара Загора е получена
информация за площадка № 2, гр. Раднево, че същата не работи. Наличните количества отпадъци са
транспортирани в гр. Стара Загора на площадка № 1. Представени са отчетни книги за площадката в
гр. Раднево, при прегледа на които се установи, че последните дейности по изкупуване на отпадъци
на базата са от октомври 2014 г.
11.12.2015 г.
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