РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН
ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
Обект: хипермаркет „Практикер“, търговия със стоки за бита и строителни материали
Стопанисвано от: “Практикер ритейл” ЕООД
Дата на извършване на проверката: 22.11.2016 г.
Място на извършване на проверката: гр.Плевен, бул.”Европа” №6В
Проверени компоненти и фактори на околната среда:
 Атмосферен въздух;
 Управление на отпадъците.
Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г.
Цели на проверката:
Планов текущ контрол по спазване изискванията на:
 Закона за чистотата на атмосферния въздух и свързаната с него Наредба за
ограничаване на емисиите от летливи органични съединения в резултат на
употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти;
 Закона за управление на отпадъците и свързаните с него наредби;
Извършени дейности:
Проверени са:
 Търговската площ на магазина,
 Участъци за съхранение на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството
 Документи, свързани с отчетност на отпадъците ;
Атмосферен въздух
Контрол по Наредбата за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения в
резултат на употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни
продукти (Приета с ПМС№40/23.02.2007г., с всички изм. и доп.)

В обекта се предлагат за продажба продукти за нанасяне на покрития от категория
„Бои и лакове, съгл. приложение 1 на горепосочената наредба. При проверката е направен
оглед на наличните в обекта продукти за нанасяне на покрития, съдържащи органични
разтворители, а именно латекс, фасаген, лакове за дърво и метал (лазурен, емайллак,
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яхтен, паркетен) на водна основа и на базата на органичен разтворител, бои за метал и
дърво, мазилки, грундове – органични и на водна основа, автоемайллакове. Опаковките
на огледаните количества са с обозначено съдържание на ЛОС на етикетите и това
съдържание отговаря на нормите за съответните категории и подкатегории, определени в
приложение №2 на наредбата. Видът на етикета отговаря на изискванията на чл.5 от
същата наредба.
Дружеството не е вносител по смисъла на посочената по-горе наредба. Продуктите,
изложени в търговската площ и складовете са доставени от български производители и
доставчици.
Управление на отпадъците
I Контрол по чл.119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012) във връзка с
дейностите по образуване, включително разделното съхраняване, на генерираните от
дейността на дружеството отпадъци
"Практикер ритейл” ЕООД е извършило класификация на отпадъците, генерирани от
търговската им дейност.
В момента на проверката се констатираха налични отпадъци с кодове 15 01 01 и 15 01 02.
Хартиени и картонени опаковки и пластмасови опаковки се балират в преса за балиране и се
съхраняват в контейнер - до предаването им на дружества, съгласно сключени договори.
Представени са отчетни книги по Наредба № 2 от 2014г. – 7 бр.
За 2016 г. има записи, поне веднъж месечно за метални и хартиени отпадъци, за
акумулатори, за смазочни масла, за отпадъци, замърсени с опасни вещества, за стъкла и за
спирачни течности.
II Контрол по Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
(ДВ. бр. 30/2016г.).
При извършване на търговска дейност със стоки на едро и дребно, "Практикер ритейл” ЕООД
използва найлонови опаковки, LDPE и полимерни торбички с дебелина - 25 микрона.
Дружеството изпълнява задълженията по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците, като
заплаща лицензионни възнаграждения за пуснати на пазара опаковки, пуснати на пазара НУБА и
ИУЕЕО, чрез членство в съответните организации по оползотворяване на отпадъци.

Заключение:
При проверката не са констатирани нарушения и пропуски по спазване на
изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на
отпадъците. На дружеството не са издадени предписания
Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:
- контрол върху изпълнение задълженията на дружеството по спазване изискванията на
приложимото екологично законодателство.
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гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: http://www.riew-pleven.org/
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org

2

