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Д О К Л А Д 
за извършена комплексна проверка 

на „Мики груп” ЕООД, гр.Харманли 
 

 

   На основание Заповед № 55/23.08.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 
изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016г., 
на 24.08.2016г. е извършена комплексна проверка на „Мики груп” ЕООД, гр.Харманли, със 
седалище и адрес на управление: област Хасково, гр.Харманли, бул.„Св.Св. Кирил и 
Методий” №12, ЕИК:200335659, представлявано от Митра Кръстева Господинова - 
Управител. 

 
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, ИУЕЕО, НУБА, 
ИУГ, ОЧЦМ и др. отпадъци. 
 

1. Отпадъци 
“Мики груп” ЕООД притежава, издадено от РИОСВ-Хасково, Решение № 14-ДО-202-

01/26.05.2014г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, 
НУБА, ИУГ, ОЧЦМ и др.неметали. Също така има издаден регистрационен документ №14-РД-
81-00/02.01.2013г. за дейност по транспортиране на отпадъци, която обаче към момента не се 
извършва. При извършената проверка на място, относно изпълнение на условията поставени в 
разрешителните документи, беше констатирано следното:   

Площадката е оградена, с контролиран достъп. Част от нея (около 1000кв.м.) е  бетонирана, 
а останалата част е чакълирана и валирана. Има изградени 2(два) бр.закрити складови 
помещения и 1(един) бр. навесна конструкция, както и каломаслоуловител.  Поставени са 
необходимите надписи за предназначението на площадката, вида на съхраняваните на нея 
отпадъци, фирмата екслоатираща площадката и работно време.  

Всички отпадъци се приемат и съхраняват, според вида и произхода си, на подходящи 
открити или закрити места от площадката, които са обозначени с кода и наименованието на 
съответния отпадък, според изискванията. На територията на площадката се извършват 
дейности по събиране и временно съхраняване (код R13) на ИУЕЕО, НУБА, ИУГ. Отпадъците 
от ИУЕЕО се съхраняват на закрито под навес. Към момента на проверката са налични ИУЕЕО 
с произход само от бита. До настоящия момент няма издадени декларации за предадени ИУЕЕО 
като цял уред за повторна употреба и няма предадени за последващо третиране. Отпадъците от 
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НУБА се съхраняват на закрито в складово, заключено помещение подредени в метални 
контейнери. Налични са 3бр. автомобилни акумулатори. На съдовете е поставена табела с 
надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори” и кода на съхранявания отпадък. На 
територията на площадката има и поставена табела, съдържаща текст „Акумулаторите се 
събират задължително с електролит". За ИУгуми е обособена зона за съхранение на открито, 
в единия край на площадката, далеч от др. отпадъци, с оглед пожаробезопасност. До момента 
няма събрани ИУГ. Има само генерирани такива от разкомплектоването на ИУМПС, като не са 
предавани за последващо третиране. 

 Дружеството извършва събиране, съхраняване и разкомплектоване (код R13 и R12) на 
ИУМПС, като разкомплектоването се извършва ръчно съгласно min технически изисквания на 
Наредбата за ИУМПС. Тези дейности се извършват върху бетонирания участък от площадката, 
на който има изграден ревизионен канал. Има в наличност 2 бр. вакуум – помпи за изсмукване 
на течностите от автомобилите и достатъчно количество сорбент (пясък) за ограничаване на 
евентуални разливи. Получените при тази дейност отпадъци, в зависимост от вида и свойствата 
си, се съхраняват на подходящи места. За тях не е извършена класификация. За отделените 
течности /антифриз, отработено масло, спирачна течност, гориво/ са осигурени плътно 
затворени метални контейнери, разположени под навес върху дървени палети. Годните за 
повторна употреба демонтирани части и детайли от ИУМПС се съхраняват временно, до 
момента на тяхната продажба, на закрито, върху изградени за целта стелажи. При тяхната 
продажба се издава декларация по образец, съгласно Приложение №4 от Наредбата за ИУМПС, 
заедно с фактура. Към момента на проверката са приети 103 броя ИУМПС, от които 49бр. са 
разкомплектовани изцяло, а наличните са 54 броя. За всяко прието ИУМПС се издава 
удостоверение за разкомплектоване, съпроводено с договор за покупко-продажба и копие от 
свидетелството за регистрация. До настоящия момент няма предавани ИУМПС-цели  за 
повторна употреба.  

ОЧЦМ се изкупуват както от физически лица, така и от юридически лица, на база сключени 
договори. При приемането им се попълва съответно декларация или сертификат за произход 
попълнени с всички изискуеми данни и фактура.     

На територията на площадката има 1бр.ел. везна до 300кг., 1бр.мех. везна до 500кг. и 
1бр.мех. кантар до 1000кг., които са с наличен стикер за актуална калибровка /валидност до 
м.07.2017г./. За ползване на автомобилна везна дружеството има сключен договор с „Голд-
ойл“ООД.             

В момента на проверката видеонаблюдението е работещо.      
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 актуални договори. Бяха представени договори 
със следните фирми: „Трансметал” ЕООД, „Мавел Прим” ЕООД и „Ивонс метал”ЕООД. До 
настоящия момент няма предадени отработени масла.   

 При огледа на площадката не беше констатирано наличие на неразрешени отпадъци. Към 
момента на проверката дружеството не събира и не съхранява отпадъци от хартия и стъкло, а 
отпадъците от опаковки - метални, хартиени и пластмасови се съхраняват разделно от др. 
отпадъци. Не се допуска смесване на отпадъци, както и замърсяване от разпиляване или 
разливи на отпадъци. Не се установи наличие на отпадъци или извършване на дейности с 
отпадъци извън границите на площадката.  
       Дружеството притежава отчетни книги по Приложения № 2, Приложение № 4 и   
Приложение № 6 по образци 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. Всички отчетни книги 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 срок в ИАОС /м. март 2016г./, 
видно от обратната разписка за доставка, представена при проверката.  

  

2. Води  
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  На обекта работят трима души. Изградена е масивна сграда в която има тоалетна и две мивки 
/вътрешна и външна/. Още една мивка е поставена и на площадката отвън, близо до канала за 
обслужване на автомобили. За питейни нужди се ползва бутилирана вода. За битови нужди се 
ползва вода от водопроводната мрежа на гр.Харманли и от собствен водоизточник, тъй като 
често има проблеми с водоснабдяването. Формираните битово – фекални отпадъчни води се 
заустват в градската канализация на гр.Харманли. Дъждовните води паднали върху територията 
на площадката за отпадъци се събират чрез три решетки поставени на различни места и се 
отвеждат до каломаслоуловител. След него те се заустват също в градската канализацияна 
гр.Харманли. Каломаслоуловителят е почистван веднъж през 2015г. 

  
ІV.  Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  
За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е дадено 
предписание и поставен срок за неговото изпълнение: 

       

            1. Да се извърши класификация на отпадъците генерирани от разкомплектоването на 
ИУМПС, по реда и условията на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците.  

                                                                                Срок:  07.09.2016г.   

                                                                     Отговорник:  Управител на “Мики груп” ЕООД   
 
 

V. Съответствие, последващ контрол: 
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи. 
 

 
 
                                                                                          

 
 


