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Д О К Л А Д 
 

от извършена планова комплексна проверка по прилагане на екологичното 
законодателство на обект:  “ПАПАС-ОЛИО” АД, гр. Ямбол, Обходен път Запад 61 

 
  На 18.08.2015 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха планова 
комплексна проверка на предприятие за производство на рафинирани масла и мазнини 
“ПАПАС-ОЛИО” АД, гр. Ямбол, Обходен път Запад 61. 

Проверени фактори на околната среда: съхранение на опасни химични 
вещества и смеси и по отношение на опаковки и отпадъци от опаковки. 

 Обхват на проверката: Извършена е проверка по утвърден годишен план на 
РИОСВ-Стара Загора по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети (ЗОПОЕЩ), Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни 
химични вещества и смеси от Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси и по Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки от Закона за 
управление на отпадъците.  

Направени констатации:  
По съхранението на опасни химични вещества:     
Извършен е текущ контрол на складове и съоражения за съхранение на опасни 

химични вещества и смеси съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на 
съхранение на опасни химични вещества и смеси. За производствената си дейност 
дружеството използва n-хексан, сярна киселина, фосфорна киселина хранителна, 
натриева основа, течен азот, дизелово и котелно гориво. Веществата се съхраняват 
според изискванията посочени в Информационните листи за безопасност (ИЛБ). При 
проверката беше представена оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, 
която отговаря на изискванията на чл. 10 от наредбата. При проверката бяха 
представени актуални информационни листи за безопасност на сярна и фосфорна 
киселина хранителна, натриева основа,  които отговарят на изискванията на Регламенти 
1907/2006 (REACH) и 1272/2008 (CLP).  

 По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети (ЗОПОЕЩ) се констатира следното:  

 Извършена бе и проверка съгласно изискванията на  Закона за отговорността за 
предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).   Дейността на обекта 
попада в обхвата на Приложение 1 на ЗОПОЕЩ. Поднормативен акт на закона е 
Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в 
предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното 
изпълнение. Според чл. 3 от наредбата е необходимо дружеството да изготви собствена 
оценка на възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на 
случаи на причинени екологични щети. Съдържанието на оценката трябва да отговаря 
на Приложение 1 от наредбата. Към момента на проверката такава оценка не бе 
представена.   

По отношение на опаковки и отпадъци от опаковки се констатира следното:  
При проверка на  “ПАПАС-ОЛИО” АД по Наредбата за опаковки и отпадъците 

от опаковки и във връзка със задълженията на лицата по чл. 14, ал. 1 и чл. 2 от Закона 
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за управление на отпадъците, се установи следното: Фирмата използва опаковъчни 
материали: полиетилен, полиетилен терефталат, полипропилен и хартия и картон. 

Фирмата има подписан договор с организация по оползотворяване на отпадъци 
от опаковки – „Екобулпак” АД – договор № Д-963-К-01/ 01.01.2005 г. В момента на 
проверката са представени копия на следните документи: удостоверения № 963/ 
01.01.2015 г. и 01.01.2014 г., издадено от ООп за участие в колективна система по чл. 
14, ал. 2, т. 2 за 2014 и 2015 г., отчети за пуснати на пазара опаковани стоки и опаковки, 
подавани към ООп  за периодите 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 01.01.2015 г.-31.07.2015 
г., фактури, издавани от ООп за същия период и плащания по тях на дължими 
лицензионни възнаграждения на „Екобулпак” АД за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 
г.; 01.01.2015 г.-31.07.2015 г., както й декларации за съответствие за опаковъчните 
материали. 

Към момента на проверката са заплатени дължими лицензионни възнаграждения 
към „Екобулпак” АД за периодите 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 01.01.2015 г.-31.07.2015 
г. 

Коректно се водят в дружеството приложения 12 за 2014 г. и 2015 г. 
(Вътрешнофирмена спецификация) съгласно чл. 10, ал. 1 от  Наредбата за определяне 
на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на 
които се образуват масово разпространени отпадъци. 

Водят се стари приложения (Приложение 10) по чл. 10, ал. 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. 

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство:  

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното 
законодателство са дадени 3 предписания. 


