
Д О К Л А Д 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 

на обект: ”Тонимаркет” ООД, гр. Стара Загора, магазин за хранителни стоки 

  

На 08.04.2014 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на магазин 

за хранителни стоки на фирма ”Тонимаркет” ООД, гр. Стара Загора. 

 Проверени компоненти на околната среда: атмосферен въздух и отпадъци. 

  Обхват на проверката: Извършена е проверка по счетоводни документи относно изпълнение 

на задълженията на дружеството по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и  във връзка Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки (НООО); проверка по 

Наредби за установяване на мерки по прилагане на Регламенти № 842/ 2006 г. относно ФПГ 

(флуорирани парникови газове) и № 1005/ 2009 г. относно ВНОС (вещества, нарушаващи 

озоновия слой). 

  Направени констатации: 

   Управление на отпадъците: 

От проверката относно изпълнение на задълженията на дружеството по НООО и ЗУО, се 

установи следното: В хранителния магазин се предлагат и опаковат в първична опаковка на 

мястото на продажбата сирене, кашкавал и колбаси. Използваният опаковъчен материал е 

полиетилен ниска плътност и хартия. 

Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 59 от ЗУО за заплащане на продуктова такса за 

опаковки към Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС). 

В момента на проверката са представени коректно заведени в дружеството приложения № 12 

(вътрешнофирмена спецификация) и приложения № 13 (месечни справки-декларации), 

съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и 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 (Наредбата) за периода 01.01.2013 г. – 28.02.2014 г., декларации за 

съответствие на използваните опаковки с изискванията на чл. 4, ал. 1 от НООО, както и копия на 

платежни документи за заплатена продуктова такса за опаковки по сметката на ПУДООС за 

същия период. 

 Опазване чистота на въздуха: 

Проверката се извърши на основание Наредби за установяване на мерки за прилагане на 

Регламенти (ЕО) № 842/ 2006 г. относно ФПГ и № 1005/ 2009 г. относно ВНОС. 

В обекта на фирмата са инсталирани и работят: 

1. хладилна витрина с хладилен агрегат „Данфус”, зареден с R-22, с вместимост – 3.3 кг. 

2. хладилна витрина с хладилен агрегат „Манюръп”, зареден с R-22, с вместимост – 4 кг. 

3. хладилна витрина с хладилен агрегат „Манюръп”, зареден с R 404 А, с вместимост – 2.5 кг. 

4. хладилна витрина с хладилен агрегат „Манюръп”, зареден с R 404 А, с вместимост – 2.5  кг. 

5. климатична инсталация Осака, работеща на R-22 с вместимост 4.4 кг. 

Исталациите се обслужват от фирма „Фригодинамика” ЕООД, гр. Стара Загора. Досиетата са 

налични с актуална информация и протоколи за проверка на течове, съгласно чл. 30 от 



Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/ 2006 г. относно 

флуорирани парникови газове (ФПГ). Отчета по чл. 36 от Наредбата за 2013 г. е представен в 

РИОСВ – Стара Загора.      

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство: 

Не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство – ЗУО, 

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, Наредбата за определяне на реда и размера 

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

разпространени отпадъци, Наредбата за установяване на мерки за прилагане на Регламент 

842/ 2006 г. и Наредбата за установяване на мерки за прилагане на Регламент 1005/ 2009 г. 

Дадено е предписание до управителя на дружеството със срок 31.12.2014 г. за предприемане 

на мерки за подмяна на R-22 в инсталациите на обекта, съгласно изискванията на Регламент 

2037/ 2000 г. за забрана употребата му след 01.01.2015 г. 


