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ДОКЛАД 
 

за извършена комплексна проверка на фабрика за производство на нерафинирано масло 

и слънчогледов шрот, находяща се в гр. Харманли, стопанисвана от „Белла 

България“АД, гр. София 

 

 Съгласно списъка на обектите подлежащи на контрол от плана за контролната дейност на 

РИОСВ-Хасково за 2016 г. и постъпила в РИОСВ-Хасково молба от оператора за отмяна на 

наложени санкции за замърсяване на атмосферния въздух, на 21.10.2016 г. е извършена 

проверка на фабрика за производство на нерафинирано масло и сънчогледов шрот находяща 

се на бул. „България“ №99, гр. Харманли, обл. Хасково 

 

І. Цел на проверката: 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на контрол на 

обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната 

среда. 

 

ІІ. Проверени инсталации и дейности: 

 дейности свързани с употреба на органичен разтворител – инсталация за извличане на 

растителни мазнини 

 източници на емисии в атмосферния въздух 

 промишлени източници на шум в околната среда 

 

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

Предмет на дейност: производство на нерафинирано масло и слънчогледов шрот. 

При проверката се констатира, че е настъпила промяна в обстоятелствата на обекта - 

смяна на оператора “Ултрамекс“ ЕООД, гр. Пловдив и по информация на оператора от 

01.08.2016г. фабриката за производство на нерафинирано масло и слънчогледов шрот се 

стопанисва от „Белла България“ АД, гр.София, като в обекта се извършва производствена 

дейност от 25.09.2016г. 

 

1. Шум 

Предприятието е промишлен източник на шум, подлежащ на контрол по смисъла на чл. 

18 от Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/. Инсталацията не притежава 

комплексно разрешително и няма задължение да провежда собствен периодичен мониторинг 

на шум по чл. 16, т.2 от ЗЗШОС. 

          Основни източници на шум в околната среда от дейността на предприятието са машини 

и съоръжения в цех „Пресов” и цех „Екстракция” с непрекъснат режим на работа, 

вентилатори, елеватори, компресори и обслужващ транспорт.  

           Режимът на работа на източниците на шум е трисменен(без неделя). 

           По време на проверката се извърши контролно измерване на показателите на шум в 

околната среда, при 80% натоварване на съоръженията и машините, източници на шум в 

околната среда. 
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            Извършени са контролни измервания на нивата на шум в 12 бр. измерителни точки по 

измервателния контур, едно измерване на фоновото ниво и едно измерване в мястото на 

въздействие – улица ” Кап.Петко Войвода” № 2. 

 

2. Атмосферен въздух  

 Проверката се извършва във връзка с контрол по изпълнение на изискванията на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, изискванията на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за 

норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни източници и изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003г. за 

норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, 

главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 

инсталации.  

По време на проверката се извърши оглед на производствената площадка  и 

източниците на емисии, при който се констатира следното: 

           За нуждите на производствената  дейност в обекта сe използват два котела – 

котел №4(ПКМ 2,5) с мощност 2.2 MW и котел № 2 (ПКМ 4) с мощност 1.5 MW. В РИОСВ-

Хасково е представен доклад за собствени периодични измервания само за изпускащо 

устройство към котел №4(ПКМ 2,5)  с писмо Вх. № АВ-161/17.10.2016 г. В момента на 

проверката котел № 2 (ПКМ 4) не работи, поради което до момента за този източник не са 

извършени собствени периодични измервания(СПИ) на изпусканите в атмосферния въздух 

отпадъчни газове. 

Източници на емисии на летливи органични съединения(ЛОС) са „Изходящ 

въздуховод от дефлегматор” и „Вани за отпадни води от водоотделители” към цех 

„Екстракция”. Инсталациите, които попадат в обхвата на Наредба № 7 от 21.10.2003г. за 

норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, 

главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 

инсталации извършват СПИ на емисиите на ЛОС по реда на Наредба № 6 от 26.03.1999г. за 

реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от обекти с неподвижни източници. От започването на производствена дейност(25.09.2016г.) 

до момента на проверката не са извършени СПИ на емисиите на ЛОС за източници „Изходящ 

въздуховод от дефлегматор” и „Вани за отпадни води от водоотделители” към цех 

„Екстракция”. Операторът е информиран, че за обекти в експлоатация СПИ на 

концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове се извършват не по-малко от един 

път в рамките на две години. 

 Във връзка с настъпилата промяна на оператора на дружеството и съгласно 

изискванията на чл.30л, ал.13 от Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ) 

операторите извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за 

допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в 

атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации 

подават заявление за вписване на промяна в обстоятелствата в срок от един месец от 

настъпването на промяната. Към момента на проверката операторът „Белла България”АД, 

гр.София, който стопанисва фабриката за производство на нерафинирано масло в 

гр.Харманли  не е подал  заявление за вписване на промяна в обстоятелствата в публичния 

регистър по чл. 30л от ЗЧАВ на инсталациите, източници на емисии на ЛОС . 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

Във връзка с констатациите от проверката на оператора са дадени  5 бр. предписания с 

различни срокове за изпълнение – да се подаде заявление за вписване на промяна в 

обстоятелствата в публичния регистър на инсталациите, източници на ЛОС по чл.30л от 

http://web.apis.bg/p.php?i=23559
http://web.apis.bg/p.php?i=23559
http://web.apis.bg/p.php?i=23559
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ЗЧАВ, да се уведоми РИОСВ-Хасково при пускане в действие на котел № 2 (ПКМ 4), да се 

извършат СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния от котел № 2 

(ПКМ 4) и на емисиите на ЛОС, отделяни в атмосферния въздух от „Изходящ въздуховод от 

дефлегматор“ и „Вани за отпадни води от водоотделители“ към цех „Екстракция“ и 

резултатите от извършените СПИ да се представят в РИОСВ-Хасково. 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Белла България“ АД е констатирано 

съответствие с изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита от шума в 

околната среда (ЗЗШОС) и несъответствие по Закона за чистотата на атмосферния 

въздух(ЗЧАВ). 

За проследяване на изпълнението на дадените предписания ще бъде извършена 

последваща проверка по документи. 

 

 


