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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна  проверка на 

„Технополис  България” ЕАД, гр. Хасково  

 

На основание Заповед № 62 / 30.08.2016 г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в изпълнение 

на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016г., на 31.08.2016г. е 

извършена комплексна проверка на „Технополис България” ЕАД – търговски обект - гр.Хасково. 

 

     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.  

лиматични инсталации.  

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Дружеството е с предмет на дейност: Хипермаркет “Технополис” – магазин за битова техника. 

1. Управление на отпадъците: 

 

„Технополис България” ЕАД – обект гр. Хасково е извършило класификация на генерираните от 

дейността им отпадъци, по реда на отменената Наредба № 3 за класификация на отпадъците 

(Дв.бр.44/2004г.) за следните отпадъци с кодове: 150101, 150102, 150103, 160211*, 160213*, 

160214, 160601*, 160602*, 160603*, 160604, 160605, 200101, 200121*, 200301.  В обекта отпадъци 

от електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори не са 

образувани. Генерирани са отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмасови опаковки и 

разделно събрана хартия от битов произход, както и луминисцентни лампи съдържащи живак, 

които се съхраняват на обозначени за целта места намиращи се на закрито в заключен метален 

контейнер. 

 На територията на обекта, извършващ продажба на електрическо и електронно оборудване ( 

ЕЕО ), има обособено място на закрито (в склада) за събиране от крайните потребители на 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувано в бита, в 

същото количество, от сходен вид или изпълняващо същите функции, както и закупеното от 

потребителя. В обекта има поставени табели указващи на клиентите възможностите за обратно 

приемане на ИУЕЕО в съответствие с изискванията на Наредбата за излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване. 

Тъй като търговската площ в магазина, определена за ЕЕО, е по-голяма от 400 кв.м., е спазено 

изискването в търговския обект да има поставен съд за приемане без заплащане на много малки 

по размер ИУЕЕО ( при които нито един външен размер не надвишава 25 см ), без крайните 

потребители да са задължени да закупуват ЕЕО от подобен вид. 

За последващо екологосъобразното третиране на отпадъците централно се сключват договори с 

фирми, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО. Генерираните отпадъци от опаковки се 

предават на „Екопак България” АД, като подизпълнител на дейностите по събиране и 
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транспортиране е „Феникс гама” АД – гр. Хасково.  За отпадъците от ИУЕЕО – с фирма ,,Евро 

Стийл Трейд” ЕООД като подизпълнител на организацията по оползотворяване ,,Елтехресурс” 

АД, като при всяко предаване се попълва приемо-предавателен протокол с данните на предалия, 

приелия и вида и броя или теглото на съответното ИУЕЕО. 

В магазина се продават портативни батерии и има поставени съдове, отговарящи на 

нормативните изисквания , за тяхното събиране от крайните потребители. Има и поставена 

указателна табела за клиентите, съдържаща информация относно възможностите за обратно 

приемане на негодни за употреба портативни батерии, в съответствие с изискванията на 

Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. За тяхното 

последващо предаване за оползотворяване има централно сключен писмен договор отново с 

,,Евро Стийл Трейд” ЕООД като подизпълнител на организацията по оползотворяване 

“Екобатери” АД. 

В търговския обект има въведена система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, 

стъкло, пластмаса и метал, съгласно изискванията на чл.33, ал.4 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО)( ДВ, бр.53/2012г.). 

 Дружеството води отчетна книга за образуваните отпадъци по Приложение № 1 от отменената 

Нредба № 2 от 2013г. Книгата е редовна, заверенa от РИОСВ – Хасково и е обособена на 

раздели/части за всички класифицирани отпадъци. Записът на данни се отразява веднъж 

месечно. Липсата на дейност с даден отпадък през един календарен месец също е отразена. 

Годишните отчети за 2015г. се изготвят централно за всички обекти в страната и са изпратени в 

ИАОС-София в срок, като са входирани в ИАОС с вх. №26-00-5169/10.03.2016г.. 

 

2. Атмосферен въздух: 

 

Проверката се извършва на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с 

изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 на ЕП за флуорсъдържащите 

парникови газове.  

 За климатизация на търговските помещения на хипермаркета са монтирани две 

климатични системи, всяка от които съдържа хладилен агент R 410 А, съответно 53 кг (110.66 т 

СО2 еквив.) и 52.7 кг (110.04 т СО2 еквив.). За климатичните системи се водят досиета за 

техническо състояние, съгл. Приложение № 3. Извършени са проверки за херметичност през 

2015 г., за съответните периоди съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 на ЕП за 

флуорсъдържащите парникови газове.(два пъти в годината на 10.04.2015г. и 05.10.2015г.). 

Проверките за херметичност и дейностите по обслужването са отразени в съответните досиета.  

 Сервизното обслужване се извършва от „Профи Клима“ ЕООД, гр. София. Проверките за 

херметичност са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност І–ва категория, 

издаден от ББКМ – гр.София. 

 Операторът е представил в РИОСВ – Хасково обобщен отчет за 2015г. по Приложение 6 

за наличните климатични инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове.  

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници. 

По време на проверката не са давани предписания. 

 

V. Съответствие, последващ контрол. 

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Технополис България” ЕАД - гр.Хасково, не 

са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за чистотата на атмосферния въздух. 


