
 

Д О К Л А Д 

за извършена от  експерти на РИОСВ Стара Загора   съвместна проверка    в обект: 

Магазин за хранителни и нехранителни  стоки  „Аскент“ в гр.Стара Загора, ул. Генерал 

Столетов № 36 с оператор „Аскент шоп“ЕООД гр.Стара Загора 

  

На 17.03.2014 г. се проведе съвместна проверка по опазване на въздуха и управление на 

отпадъците в стопански обект : Магазин за съхранение и търговия основно с хранителни стоки 

разположен в гр.Стара Загора, на кръстовището на  ул. „ Генерал Столетов“ и  ул. „Отец 

Паисий“. Фирмата стопанисва още два магазина  в гр. Стара Загора: на бул. „ Патриарх 

Евтимий“  и в МОЛ „ Галерия“. 

При проверката се констатира следното: 

По направление „Опазване чистотата на  въздуха”  проверката се проведе съобразно   Наредба 

за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно ФПГ и 

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно 

ВНОС. 

На обекта са инсталирани и се експлоатират следните климатични и  хладилни инсталации: 

1.Плюсова хладилна инсталация, с агрегат , работещ с хладилен агент R 22, с вместимост на 

инсталацията  38 кг. 

2.Минусова хладилна инсталация с агрегат, работещ с хладилен агент  R 404 А, с вместимост на 

инсталацията  26  кг. 

3.Хладилна камера № 3 „Технологична“ с агрегат, работещ с хладилен агент R 22, с вместимост 

на инсталацията 6,5 кг. 

4.Климатик 004-1 работещ с R-22 с вместимост 5 кг. 

5.Климатик 004-2 работещ с R-22 с вместимост 4 кг. 

6.Климатик 004-3 работещ с R-22 с вместимост 5 кг. 

 Климатичните инсталации се обслужват от „Ко ин Ко 63 „ЕООД и проверките за течове, 

съгласно чл.30 от Наредбата,  са извършени на 18.01.2013 г. Хладилните инсталации се 

поддържат от ЕТ „Краф-Димитър Димитров“ и проверките за херметичност на инсталациите са 

направени на 25.05.2013 г. През 2013 г. не е констатирано изтичане на хладилен газ. 

 Проверените хладилни и климатични инсталации са в съответствие с изискванията на 

Наредбите по Регламент № 842/2006 г. относно ФПГ и Регламент № 1005/2009 г. относно ВНОС. 

По направление  ’’Управление  на отпадъците и опазване на почвите ”  е извършена проверка 

по прилагане  на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) и на чл.59 от 

Закона за управление на отпадъците(ЗУО), от която се установи следното: 

Дружеството в своята търговска дейност използва пластмасови и хартиени опаковки за 

първична опаковка на хранителни продукти от  топла витрина, на салати в насипно състояние, 

колбаси, кашкавал, сирене и др. 

Фирмата има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки с 

«Екоколект» АД  гр.София- договор № 170/28.05.2010 г. В момента на проверката са 

представени копия на следните документи- анекси към горепосочения договор от 06.01.2014 г., 

Удостоверение, издадено от «Еко колект»АД  на фирма «Аскент шоп» АД , важащо за периода 



от 01.012014 г.- 31.12.2014 г., подавани на тримесечни отчети за пуснати на пазара количества 

опаковки към ООп за 2013 г.( 4 бр.); фактури, издадени от ООп за периода 01.10.2012 г.- 

30.09.2013 г. , и за периода 01.10.2013 г.- 31.12.2013 г.; платежни документи за извършени 

плащания по горепосочените фактури. 

Коректно се води в дружеството информацията по приложения 13( месечни справки- 

декларации), сугласно изискванията на чл. 10, ал.3 от Наредбата за определяне на реда и 

размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци за периода 01.01.2013 г.- 31.12.2013 г. 

В момента на проверката не са представени декларации за съответствие на опаковките с 

изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки( НООО) 

Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство: 

При извършената проверка не са установени  съществени пропуски и несъответствия с 

изискванията на екологичното законодателство. Дадени са: 1 бр. предписание за предоставяне 

на допълнителна информация: копие на декларация за съответствието на опаковките, 

използвани в търговската дейност на дружеството във връзка с изискванията на чл.4, ал. 1 от 

НООО,  и 1 бр. предписание за извършване на подмяна на хладилен газ R- 22, съгласно 

изискванията на Регламент (ЕО) № 2037/2000 г. на Европейския парламент и Съвета, за забрана 

използването на R-22 след 01.01.2015 г. 


