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Утвърдил: 
 

/инж.Д. ИЛИЕВ/ 

Директор на РИОСВ-Хасково 
 
 

Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „ТЕТ Груп” ООД, с. Радиево, общ. Димитровград 

 
 

   На основание Заповед № 10/23.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

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

на 25.03.2016 г. е извършена комплексна проверка на „ТЕТ Груп” ООД, с. Радиево, общ. 

Димитровград – автоморга. 

                         

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 излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС). 

 

І. Управление на отпадъците  

    „ТЕТ Груп“ ООД притежава, издадено от РИОСВ-Хасково по реда на глава пета, раздел I на 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.), Решение №14-ДО-180-

00/11.02.2013г. за извършване на дейности по съхранение (код R13) и разкомплектоване (код 

R12) на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). При извършената проверка 

на място, относно изпълнение на условията поставени в разрешителния документ, беше 

констатирано следното:  

 Площадката е оградена и охраняема, с контролиран достъп, обозначена с табела указваща 

лицето което я експлоатира и работното време. 

 ИУМПС се приемат в закрито помещение, където се извършват операциите по 

разкомплектоване, съгласно min технически изисквания на Наредбата за ИУМПС. 

Помещението е със циментиран под и има изградени ревизионен канал и каломаслоуловител. 

Има в наличност 4 бр. вакуум – сонди за изсмукване на течностите от автомобилите и 

достатъчно количество сорбент (пясък и дървесни трици) за ограничаване на евентуални 

разливи.   

 Получените при тази дейност отпадъци, в зависимост от вида и свойствата си, се съхраняват 

на подходящи места, като складове и навеси с непропусклив под и обозначени с код и 

наименование на съответния отпадък, съгласно нормативните изисквания. Някои от отпадъците 
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като купета, брони, гуми са разположени на открити участъци от площадката, покрити с филц. 

За опасните отпадъци – отработени масла, маслени филтри и др. течности са предвидени 

подходящи съдове (плътно затворени метални варели) в закрито помещение, НУБА се 

съхраняват задължително с електролита в тях и поставени под навес в пластмасов контейнер. 

 За всяко прието ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектоване, съпроводено с 

договор за продажба, оригинал или копие на талона на колата, покупко-изплащателна сметка и 

декларация от лицето (или пълномощно) удостоверяваща собствеността на ИУМПС. Всички 

представени документи са попълнени с изискващите се необходими данни. 

 Годните за повторна употреба демонтирани части и детайли от ИУМПС се съхраняват 

временно, до момента на тяхната продажба, в закрити помещения или навеси, с изградени за 

целта стелажи. При тяхната продажба се издава декларация по образец, съгласно Приложение 

№4 от Наредбата за ИУМПС, заедно с касов бон. 

 Измерване на отпадъците се осъществява със собствена техническа везна с обхват на 

измерване до 500 кг., с наличен стикер за актуална калибровка, а за автомобилите се ползва, 

под наем, автомобилна везна въз основа на сключен договор с „Ивонс Метал“ ЕООД, 

Димитровград.  

 Компонентите от ИУМПС, които не подлежат на повторна употреба, се предават за 

последващо екологосъобразно третиране на лицензирани фирми. Бяха представени актуални 

писмени договори със следните фирми: с „Валд 95”ЕООД-за маслата, филтрите и др.течности; с 

„Ивонс метал”ЕООД и „Сплавкомерс”АД за другите отпадъци, като при предаване на ОЧЦМ се 

попълват сертификат за произход, приемо-предавателен протокол, кантарна бележка и фактура. 

При предаване на опасните отпадъци се издава идентификационен документ. 

 При огледа на площадката, не се констатира наличие на други отпадъци, освен разрешените. 

Не се допуска разпиляване или смесване на отпадъци. Не се установи наличие на отпадъци или 

извършване на дейности с отпадъци извън границите на площадката.  

 Дружеството притежава отчетна книга по образеца на приложение № 4 от Наредба 

№1/2014г.(ДВ бр.51/2014г.). Книгата е редовна, заверена от РИОСВ-Хасково и се води според 

изискванията, като своевременно всяка дейност се отразява по дати.  

 Годишните отчети за отпадъците за 2015г. са подадени в ИАОС-София в срок – на 

08.03.2016г., видно от представената обратна разписка за доставка.  

 

IІ. Води  

 На обекта работят 4 работници. За питейни нужди се ползва наливна, минерална вода. За 

битови нужди се ползва вода от съществуващ сондаж с хидрофорна уредба. В БД ИБР – 

Пловдив са подадени документи Вх.№ ПВ – 253/09.12.2015г. за започване на процедура за 

получаване на разрешително за водоползване от съществуващия сондаж. В обекта е изградено 

ново хале, в което е монтирана все още само мивка за ръце. Към халето е изграден и 

каломаслоуловител. Всички отпадни води от халето се отвеждат в изградена зад него 

водоплътна изгребна яма. Дъждовните води от центъра за разкомплектоване преминават през 

друг каломаслоуловител, след което се отвеждат в новоизградена водоплътна изгребна яма с 

дълбочина 3 м. Премахната е тръбата, с която тези води преди се заустваха в близко 

разположеното дере. Дружеството е сключило Договор на 04.11.2015г. с фирма „СиД 

Партнерс“ООД, гр.София за източване на отпадните води от двете изгребни ями. Изпълнени са 

и трите предписания, дадени в констативен протокол № 1030/03.11.2015г.  

 

ІV.  Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

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

екологичното законодателство и не са дадени предписания. 

 

V.  Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта са констатирани съответствия с изискванията на 

екологичното законодателство и не се налага осъществяване на последващ контрол.  


