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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „Феникс Гама” АД, площадка гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково 

 
 

На основание Заповед № 73/27.09.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2016г., 

на 29.09.2016г. е извършена комплексна проверка на „Феникс Гама” АД, площадка гр. 

Хасково, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, местност „Паша чаир“, общ. 

Хасково, обл. Хасково, представлявано от Тодор Новаков – Изпълнителен Директор. 

 

I. Цел на проверката 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 

обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната 

среда. 
 

II. Проверени инсталации и дейности: 

 управление на отпадъците – изпълнение на условията поставени в разрешителния 

документ; 

 формирани отпадъчни води и пречиствателни съоръжения; 

 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
Дружеството е с предмет на дейност третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

НУБА, хартия и картон, пластмаси и каучук, опаковки и др. 

 

І. Управление на отпадъците: 

„Феникс Гама” АД притежава, издадено от РИОСВ - Хасково, Решение № 14-ДО-188-03 

от 09.11.2015 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, 

НУБА, ОЧЦМ и др. отпадъци, за площадка находяща се в гр. Хасково, вписана под № 1 в 

разрешителния документ, както и издадено Решение № 14-РД-87-02 от 22.03.2016 г. за 

извършване на дейност по транспортиране на отпадъци. При извършената проверка, относно 

изпълнение на условията поставени в разрешителните документи, беше констатирано следното: 

 Площадката е с трайно покритие, оградена, охраняема и обозначена с указателна табела. 

 Различните по вид и произход отпадъци се събират разделно на обособени зони от 

площадката. Съхраняват се в специализирани съдове (напр. пластмасови, железни палети, 

контейнери, варели) на открити участъци или в подходящи за целта складове, без да се смесват. 

Зоните и съдовете са обозначени с табели, съдържащи кода и наименованието на съответния 

отпадък, според изискванията. В закрит цех е монтирана балировъчна машина /пресова/, за 

балиране на хартията и пластмасовите опаковки. 

 НУБА се събират задължително с електролита в тях, в метални вани поместени в закрит 

метален контейнер с ограничен достъп (под ключ). Към момента не се извършва изкупуване на 

ИУЕЕО и няма налично такова. 

 Обособено е подходящо място от площадката за съхранение на излезлите от употреба 

гуми, с оглед пожарна безопасност. 

 Не се извършва изкупуване, съхранение и разкомплектоване на ИУМПС. В момента на 

проверката на площадката са налични балирани автомобилни купета от преди 7 - 8 години. 

 ОЧЦМ се изкупуват както от физически, така и от юридически лица, като при 

приемането им се попълва съответно декларация или сертификат за произход попълнени с 
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всички изискуеми данни и съпроводени с покупко - изплащателна сметка и договор за покупко 

- продажба. 

 Измерването на отпадъците се извършва със собствени ел. автомобилна везна до 60 тона, 

електронна везна до 100 кг. за цветните метали и механичен кантар до 1 тон за черните метали. 

 В момента на проверката видеонаблюдението е работещо. 

 При огледа на площадката не беше констатирано наличие на неразрешени отпадъци. Не 

се установи смесване на отпадъци, както и замърсяване от разпиляване или разливи на 

отпадъци. Не се допуска извършване на дейност по третиране или съхранение на отпадъци 

извън границите на площадката. 

 Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012г.), за последващо екологосъобразно третиране отпадъците се 

предават на лицензирани фирми въз основа на договори, представени при проверката. 

Отпадъците от черните метали се извозват на площадката на фирмата в гр. Димитровград, а 

цветните метали се предават на «Стам трейдинг» АД, с. Караполци общ. Елин Пелин, „Крис Р“ 

ЕООД, гр. Горна Оряховица, „РОВЕН Груп“ ЕООД, София; „Хартекс“ ЕООД, Пловдив; „Ей Би 

Ем Груп“ ЕООД, Пловдив – хартия; „Еко Инвест“ ЕООД, Пловив - пластмаса като договор с 

тях се сключва еднократно за всяка конкретна сделка. 

 Дружеството води отчетност в отчетни книги по приложение № 4, приложение № 2 (2 

бр.) и приложение № 6 от Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри. 

Книгите са редовни, заверени от РИОСВ - Хасково. Отчетността се води коректно, като всяка 

дейност се отразява своевременно. Ежемесечно се отразява и липсата на дейност с някои от 

отпадъците. 

 Годишните отчети за отпадъците за 2015 г. са изпратени в ИАОС в законоустановения 

срок (7 март 2016 г.). 

 

IІ. Води: 

На обекта работят 30 души. За питейни нужди се ползва вода от водопроводната мрежа на 

гр. Хасково. Обекта е водоснабден – има договор с «ВиК» ООД Хасково. Битово – фекални 

отпадъчни води се заустват в градска канализация. На обекта има 3 тоалетни и 3 бани. Не се 

извършва разкомплектоване на автомобили. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

По време на проверката не са давани предписания. 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство. 


