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Д О К Л А Д 

 

за извършена комплексна проверка 

на ЕТ “Сипей-Жечка Пейкова-Стоян Пейков”, гр. Димитровград 
 

На основание Заповед № 13/24.03.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и във връзка с 

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

25.03.2016г. е извършена комплексна проверка на ЕТ “Сипей-Жечка Пейкова-Стоян Пейков”, 

гр.Димитровград. 

 

        І. 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: 

 Контрол по изпълнение на задълженията по чл. 59, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки (НООО), и 

придружаващата ги документация 

 Климатични инсталации 

 
 

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

Предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

 

Опаковки: 

Проверката се извършва във връзка с изискванията на разпоредбата на чл. 1а от Наредбата за 

определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които 

се образуват масово разпространени отпадъци. 

При извършване на проверка на супермаркет “Капри”, магазин за хранителни и нехранителни 

стоки, стопанисван от фирма ЕТ “Сипей – Жечка Пейкова – Стоян Пейков”, находящ се в 

гр.Димитровград, бе констатирано следното: Супермаркет „Капри“ – гр.Димитровград, предлага на 

касите на своите клиенти следните видове полимерни торбички: 

1. Полиетиленови пликове без дръжки, които служат за първична опаковка за опаковане на 

стоки (хранителни и промишлени) от материал HDPE 02. Размерите на пликовете са 

следните: - 200 mm / 270 mm; 220 mm / 330 mm. Производител на полиетиленовите торбички 

е фирма – “Екстрапак” ООД – гр. Велико Търново. 

2. Полиетиленови торбички тип “Потник” с лого на супермаркет “Капри”, от материал 

HDPE02. Торбичките са предназначени за многократна употреба. Размерите на полимерните 

торбички са следните: 440 mm / 600 mm (30 + (2*7)см / 60см, с дебелина > 25 микрона. 

Производител на торбичките е фирма “Екопласт 99“ ООД – гр. София. 

3. Полиетиленови торбички тип чанта с “подсилени дръжки”, от материал LDPE 04. 

Торбичките са предназначени за многократно използване. Размерите на полиетиленовите 

торбички са следните: 400 mm / 500 mm (40*47+3см), с дебелина 65 микрона. Торбичките 

подлежат на разделно събиране и рециклиране. Производител на полиетиленовите торбички 

е фирма “Мегапорт“ ООД – гр. Велико Търново. 
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4. Полиетиленови торбички тип чанта с “подсилени дръжки”, от материал LDPE 04. 

Торбичките са предназначени за многократно използване. Размерите на полиетиленовите 

торбички са следните: 390 mm / 490 mm (39см/49см), с дебелина > 25 микрона. Торбичките 

подлежат на разделно събиране и рециклиране. Производител на полиетиленовите торбички 

е фирма “Екстрапак“ ООД – гр. Велико Търново. 

 

По време на проверката бяха представени следните документи: 

1. Сертификат за съответствие и качество на полимерните торбички с производител - 

“Мегапорт“ ООД – гр. Велико Търново, които се предлагат на касите от супермаркет 

“Капри”, стопанисван от ЕТ “Сипей – Жечка Пейкова – Стоян Пейков” – гр. Димитровград. 

2. Декларация за съответствие и качество на полимерните торбички с производител - “Екопласт 

99“ ООД – гр. София, които се предлагат на касите от супермаркет “Капри”, стопанисван от 

ЕТ “Сипей – Жечка Пейкова – Стоян Пейков”  – гр. Димитровград. 

По време на проверката бе констатирано, че супермаркет “Капри”, стопанисван от ЕТ “Сипей – 

Жечка Пейкова – Стоян Пейков” – гр. Димитровград, отговаря на изискванията на разпоредбата на чл.1а 

от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци – МРО (Обн.ДВ, бр. 53 от 

10.06.2008г., изм. ДВ, бр. 75 от 02.10.2012г.).  

При извършване на проверката се установи следното: 

  - спазване на изискванията за съответните размери и дебелина на торбичките 

  - обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, 

които съдържат: - наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките - с 

обозначения – “торба за многократно използване”. 

 

 Атмосферен въздух:  

 

Дейността на обекта е търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Проверката се извършва във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба за установяване на 

мерки по прилагане на регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия 

слой.  

За климатизация на търговските помещения в обекта са монтирани и се използват две 

климатични инсталации Osaka KFR 120 LWS Treo, всяка от тях заредена с хладилнен агент R 22 по 4.2 

кг: 

За двете климатични инсталации са изготвени и се водят  досиета за техническото им състояние, 

съгласно Приложение № 3. Извършени са проверки за херметичност през 2015 г. Проверките за 

херметичност и дейностите по обслужването са отразени в досието на системата.  

Проверките за херметичност и сервизното обслужване се извършват от лице, притежаващо 

документ за правоспособност І–ва категория, издаден от ББКМ – гр.София. 

Операторът е информиран за произтичащите от законодателството задължения във връзка с 

изпълнение на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно 

веществата, които нарушават озоновия слой, отнасящи се до срока и начина на експлоатация на 

хладилни и климатични системи, съдържащи хладилен агент R 22 и процедурата по извеждането им от 

експлоатация. 

 

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), са дадени предписания 

и са поставени срокове за тяхното изпълнение. 

 

V. Съответствие, последващ контрол: 

        

 За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по документи. 


