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ДОКЛАД

от проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: “ВЕЛТРОН”, гр. София, площадка за отпадъци от черни и цветни метали,
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии
и различни видове опаковки в гр. Стара Загора
Във връзка с годишен план за дейността на РИОСВ-Стара Загора за 2016 г. утвърден от
Министъра на околната среда и водите е предвидено извършване на комплексна планова
проверка по компоненти и фактори на околната среда: опазване чистотата на атмосферния
въздух и управление на отпадъци и опазване на почви, във връзка с Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и Закона за чистотата на атмосферния въздух на фирма „Велтрон”ЕООД, гр.
София. Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на
дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда,
специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.
На 28.04.2016 г. в РИОСВ-Стара Загора е постъпило заявление от фирма
„Велтрон”ЕООД, гр. София с Вх. № 2210 за прекратяване на действието на разрешение за
дейности с отпадъци считано от 08.06.2016 г. и закриване на площадката с местонахождение:
гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ПИ с идентификатор № 68850.522.104.
От фирма «Венресурс»ЕООД, гр. София на 26.08.2016 г. в РИОСВ-Стара Загора е
входирано заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци на площадка с
местонахождение: гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ПИ с идентификатор № 68850.522.104,
по кадастралната карта на Стара Загора с площ 200 кв. м.. На 02.09.2016 г. експерти от РИОСВСтара Загора извършиха проверка, във връзка с подаденото заявление. Площадката е отдадена
под наем от 01.08.20216 г. на фирма «Венресурс»ЕООД, гр. София и с предишен оператор
„Велтрон”ЕООД, гр. София.
Площадката е ситуирана в западната индустриална зона на града, с трайна
непропусклива настилка, настоящият оператор предвижда извършването на дейности с
отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и различни видове опаковки. Към
момента на проверката на площадката не се извършва дейности с отпадъци.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
Не са констатирани несъответствия с изискванията на Закона за управление на
отпадъците и Обектът отговаря на екологичните изисквания. Не са издавани предписания.
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