
 

Д О К Л А Д 

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

Склад-  Магазин за хранителни и  стоки  „Тошо и Тани“ в гр. Ямбол, с оператор „Тошо Тани 

“ЕООД гр.Ямбол 

  

На 03.04.2014 г. се проведе съвместна проверка по опазване на въздуха и управление на 

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

разположен в  Търговска база Енигма, ул. Индустриална 1  в гр.Ямбол. 

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.Хладилна витрина за съхранение на пилешки продукти при температура минус 18 °C, с 

хладилен агрегат работещ с R-404 A с вместимост  5 кг. 

2.Хладилна витрина за съхранение на колбаси при температура 0+4 °C, с хладилен агрегат 

работещ с R-22 с вместимост  5,5 кг. 

3.Хладилна камера № 17 за съхранение на риба при температура минус 18 °C, с хладилен 

агрегат работещ с R-22 с вместимост  6 кг. 

4. Хладилна камера № 16 за съхранение на сирене при температура 0+4 °C, с хладилен агрегат 

работещ с R-22 с вместимост  5,5 кг. 

5.Хладилна камера № 15 за съхранение на колбаси  при температура 0+4 °C, с хладилен агрегат 

работещ с R-22 с вместимост  4 кг. 

6. Хладилна камера № 14 за съхранение на млечни продукти  при температура 0+4 °C, с 

хладилен агрегат работещ с R-22 с вместимост  6 кг. 

7. Хладилна камера № 13 за съхранение на пилешки разфасофки при температура 0+7 °C, с 

хладилен агрегат работещ с R-22 с вместимост 11 кг. 

8. Хладилна камера № 12 за съхранение на колбаси при температура 0+7 °C, с хладилен агрегат 

работещ с R-22 с вместимост  5,5 кг. 

9. Хладилна камера № 11 за съхранение на пилешки продукти при температура минус 18 °C, с 

хладилен агрегат работещ с R-22 с вместимост  5,5 кг. 

            Хладилните инсталации се обслужват от „Фригодинамика „ЕООД и проверките за течове, 

съгласно чл.30 от Наредбата,  са извършени през месец януари 2013 г. и не е констатирано 

изтичане на хладилен газ. 

 Проверените хладилни  инсталации в обект: Склад-Магазин за съхранение и търговия  с 

хранителни стоки, разположен в  Търговска база Енигма, ул. Индустриална 1  в гр.Ямбол.   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 ” От извършената 

проверка по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) и по Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) на фирма «Тошо Тани 60 ЕООД, гр.Ямбол, лице по смисъла на 

чл.14, ал.1 и чл.2 от ЗУО, се установи следното: 

            Дружеството извършва вътрешнообщностно придобиване на замразени пилешки 

разфасовки от Р Гърция в следните опаковки: хартия и картон. Дружеството има сключен 

договор с организация по оползотворяване(ООп) на отпадъци от опаковки  «Екобулпак»АД-

договор № Д-5090-К-01 от 01.11.2011 г. 

            В момента на проверката са представени копия на следните документи: анекс към 

договора «Екобулпак»АД  за 2014 г.; удостоверение издадено от ООп на «Тошо и Тани 60» 

ЕООД за 2014 г.; приложение №2 (отчети,) подавани към «Екобулпак»АД на тримесечие, за 

внесени ипуснати на пазара опаковки( в кг.)- 4 бр.; фактури, издадени от ООп за 2013г. и 

платежни документи към тях. 

            Не се води в дружеството информацията по приложение 12(вътрешнофирмена 

спецификация) и приложение 13( месечни справки-декларации) за пуснати на пазара опаковки, 

съгласно изискванията на чл. 10, чл.1 и чл.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. 

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 коректно заведени в дружеството приложения 12 и 13 

съгласно изискванията на чл. 10, чл.1 и чл.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.,  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. 


