
Д О К Л А Д 

от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство 

на обект „Петтас България” АД, гр. Ямбол 

  

На 25.02.2014 г. експерти от РИОСВ - Стара Загора извършиха планова съвместна проверка на 

обект: „Петтас България” АД, гр. Ямбол. 

Проверени фактори и компоненти на околната среда: 

управление на отпадъците 

съхранение на опасни химични вещества и смеси 

опазване чистотата на атмосферния въздух 

Направени констатации: 

Основна дейност на дружеството е производство на маргарин и преопаковане на палмово 

масло с марка „Фама”. От фирма „Петтас” Гърция се доставя палмово масло в течно състояние 

и смес от растителни масла. Към растителното масло се прибавят овкусители – сол, емулгатор, 

лимонена киселина, вода и консервант в различни съотношения при температура над 45 

градуса. 

Управление на отпадъците: 

            Извършена е проверка по Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки (НООО), от която 

се установи следното: използваният опаковъчен материал е полиетилен ниска и висока 

плътност, полипропилен, хартия и картон. Дружеството има сключен договор с „Екобулпак” АД 

– организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. В момента на проверката са 

представени копия от следните документи: договор с „Екобулпак” АД, анекс към него за 2013 

г., издадено удостоверение за 2014 г., декларация за съответствие на опаковките от пластмаса 

и хартия. Върху опаковките на готовата продукция се поставя ясна и четлива маркировка за 

разделно събиране на отпадъците от опаковки съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от 

НООО.  Не са представени коректно заведени в дружеството Приложение 12 и 13 от чл. 10, ал. 

1 и 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. Към 

момента на проверката лицензионните такси към „Екобулпак” АД за 2013 г. са заплатени. 

Съхранение на опасни химични вещества и смеси: 

Проверката се извършва във връзка с прилагане на изискванията на Регламент 648/2004. В 

своята дейност дружеството използва калиев сорбат, лимонена киселина, готварска сол и 

емулгатори Всички химикали са предназначени за хранително – вкусовата промишленост. За 

почистване се използва Profoam, за който е представена декларация от „Диверсистем” ООД, че 

продуктът е в съответствие с приложимите хигиенни изисквания от Европейското 

законодателство и е безопасен за употреба в ХВП. 

Компонент въздух: 

Проверката е на основание  прилагане на изискванията на Регламенти 1005/2009 и 842/2006. 

Проверени са: 



 компресор за охлаждане / производство на маргарин № 1, работещ с хладилен агент R 507 А, с 

вместимост 160 кг; 

машина за охлаждане на палмово масло – линия № 2, работещ с хладилен агент R 404 А, с 

вместимост 2 х 20 кг.; 

2 чилъра за охлаждане на вода за производство на линия № 2 – с по 2 компресора, с 

вместимост по 3,5 кг. всеки., работещи с хладилен агент R 407 Б; 

хладилник за съхранение на маргарин и палмово масло № 4 - работещ с хладилен агент R 407 

Б, № 5 и 6 - работещи с хладилен агент R 404 А, №  7 и 8 –  работещи с хладилен агент R 507 

А.Проверките за течове през 2013 г. за извършени през месец май от фирма „БГ клима” ЕООД и 

са отразени в досиетата. 

  

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство : 

            За констатираното несъответствие е дадено предписание да се представи в РИОСВ - 

Стара Загора коректно заведени в дружеството Приложение 12 и 13 от чл. 10, ал. 1 и 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. 


