РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
ОДОБРЯВАМ:
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: “Унибел” АД гр. София, с обект в гр. Ямбол.
На 08.03.2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на
обект: “Унибел” АД гр. София.
Проверени фактори на околната среда: отпадъци от опаковки и опасни химични вещества.
По отношение на опаковки и отпадъци от опаковки се констатира следното:
При проверката на „Унибел” АД, гр. Ямбол по Наредбата за опаковки и отпадъците от
опаковки и във връзка със задълженията на лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за управление на
отпадъците, се установи следното: Предметът на дейност на фирмата е производство на тестени
изделия, маргарин и продукти за мазане. Използваният опаковъчен материал е полиетилен
терефталат, полиетилен висока и ниска плътност, полипропилен, алуминий, дървесина, хартия и
картон.
Фирмата има подписан договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки –
„Екоколект”АД – договор № 0726/ 02.01.2014 г., с анекс от 01.01.2016 г.. При проверката са
представени удостоверение от ООп № 0726 за 2014 г., 2015г. и 2016 г. За периода 01.01.201431.12.2014 г.; 01.01.2015-31.12.2015 г. и 01.01-30.02.2016 г. дружеството е подавало коректно
попълнени справки към ООп. За периода 01.01.2014-31.12.2014 г.; 01.01.2015-31.12.2015 г. са
заплатени всички дължими лицензионни възнаграждения към „Екоколект”АД.
В момента на проверката са представени фактури и платежни документи към тях за
плащанията за периода 01.01.2014-31.12.2014 г.; 01.01.2015-31.12.2015 г., както и фактура за периода
01.01-31.01.2016 г., която предстои да бъде платена.
Коректно се водят във фирмата приложение 12 (вътрешнофирмена спецификация) и
приложение 13 (Месечни справки-декларации), съгласно 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 за 2014, 2015 и до момента на проверката за м. февруари
2016 г.
По отношение на опасните химични вещества се констатира следното:
Във връзка със задълженията на лицата по чл. 25, т.16-17 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси, които съхраняват опасни химични вещества и смеси
установи, че използваните в производството химикали са описани в инвентаризационен списък и са
разположени, както следва:
 В обособен склад в цех „Тестени изделия“ върху стелажи – почистващи препарати
 Lerasept FP 408
 Leracid AL 202
 Leracid AN 210
 Lerapur 301
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 Septasan
 Калгонит 6010
 Доместос
 Бингосил
 Течен сапун
 В обособен склад в цех „Маргарин“ върху палети – добавки за хранителната
промишленост
 Лимонена киселина – ЕС 201-069-1
 Калиев сорбат – консервант; ЕС 246-376-1
 Калциев пропионат – CAS 4075-81-4
 Калиев карбонат – CAS 584-08-7
 Аскорбинова киселина – CAS 50-81-7
 Натриев метабисулфит – ЕС 231-673-0
 Глицерин – ЕС 200-289-5
 Витамин В6 – CAS 58-56-0
 Аромат масло 2573 - смес
 Аромат масло 14147 - смес
 ADE премикс- смес
 Grandox – антиоксидант; смес
 Емулгатори
 Фибри
 Соев лецитин
 Готварска сол
Всички вещества и смеси са в оригинални опаковки на производителя с актуални етикети.
При проверката бяха представени информационни листи за безопасност на детергентите, които
отговарят на изискванията на Регламенти 1907/2006 (REACH) и 1272/2008 (CLP).
В дружеството има изготвена система на HACCP и се води регистър на употребяваните
химични смеси. Води се дневник за приемане на почистващи и дезинфекциращи препарати.
Операторът представи оценка на безопасното съхранение на химикалите, отговаряща на
изискванията на чл.10 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и
смеси.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство: няма дадени предписания и няма несъответствие с изискванията на екологичното
законодателство по фактори отпадъци от опаковки и опасни химични вещества.
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