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УВ А Ж А ЕМ А  I -Ж< > ДИ Р ЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ПАПАС ОЛИО АД има следното инвестиционно предложение: 
„Изграждане иа инсталация за воден дегамииг на олио и производство на лецитин”

Характеристика иа инвестиционното предложение:

I.  Резюме на предложението
Инвестиционното предложение на фирмата е свързано с разширение на основната 
производствена дейност, чрез монтаж на нова технологична инсталация за дегамииг и 
производство на лецитин, която се явява краен процес при производството на сурови 
масла от маслодайни семена /съгласно Приложение 2 към ЗООС/.
В произведеното сурово растително масло се съдържат фосфатиди, които влияят 
неблагоприятно на съхранението на нерафинираното олио, както и на последващото 
рафиниране.

Дружеството решава да повиши качеството на произвежданите растителни масла и да 
изгради инсталация за воден дегамииг на сурово масло чрез хидратиране и за 
производство на лецитин от отделените фосфатиди.

Системата за обезслизяване /дегамииг/ произвежда масло с много ниски нива на остатъчни 
фосфатиди, което увеличава срока на годност на суровите масла и намалява загубите при 
рафинирането им.

Линията ще се монтира в съществуващ цех Валци и Преси на територията на завода за 
производство на олио, на мястото на съществуваща в момента линия за частичен дегамииг 
на растително масло.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи 
дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова



техническа 1шфрппрук1ура ( i ib i i i i i i J i /y  n i u i i ,  i а тнронод, електропроводи п др,); 
предвидени ihkoiiiih работи, предполагаема п.лбочппл на изкоишс, ползване па 
взрив.
Необходими и* м; 1111111111 и съоръжения ще (н.д:п подораии e imuma параметри. ме да ее 
спазят изискванияia на технологията, изискванията на европормнте и стандартите ма мами 
дейност н да ом опаря i на всички норми п папдарги ма безопасна п здравословна раГнма с 
мях от прана па персонала. Те ще бъдат съобразени и е условията ма опашат* на околпам 
среда.
Цялата поточна пиния ще бъде напълно ангоматмпрапа, така че да се избегне чоаешкама 
намеса максимално, е имкл1очспие на някои дейност по подрм.жка на сьорткенияма. 
Матерналте. необходими ма нмим,.мнение на cipomenno- мон'1ажимте работи, коммо ще се 
преднидят н проектама рамрабомка ще оичтарям па стапдартимацмопнитс документи и 
гохническама документация, които рекламен гират тяхното нроимаодетмо.

5. Природни ресурси, предвидени ма пмнолмване но време на строителството и 
екчнлоатацим1та:
Преднидепочч) инвестиционно намерение пе води до промяна па съществуващите 
източници па водовмемаие, включително и до техните параметри.

0. Очаквани вещества, които ще бъдат еми тирани от дейността, в т.ч. приори тетни 
и/нли опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Планираните промени не водят до промяна във вида и количествата на емитираните 
вещества в отпадъчните води. Не се променят емитираните вещества количествено и 
качествено.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
С планираните промени не се очакват допълнителни емисии в атмосферния въздух в 
района на инвестицията. Запазва се видът на емисии в атмосферния въздух от 
съществуващата производствена дейност. Ие се променят емитираните вещества 
количествено и качествено.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 
третиране:

Реализацията на планираните промени не води до промяна във вида на образуваните в 
обекта отпадъци.

Ще се спазват всички изисквания свързани с опазването на околната среда, 
управлението на отпадъците и опазване на ресурсите.

По време на експлоатацията няма да се генерират допълнителни отпадъци извън тези, 
които заводът генерира към настоящия момент.

9. Отпадъчни води:
Планираното инвестиционно намерение не влияе върху количеството и вида на 
замърсителите в отпадъчните води и не предвижда промяна в начина на отвеждане и 
заустване на отпадъчните води.



10. OiiiH'iui химични iH im i i i*;i , k o i i i u  r e  очамш ,ji;i f n , ; p n  налични на нлощалкчма 
па upivuipiiu i hv i u/e i.op i.iiifiiw'i o:
Г]immipaiitrit* промени no minmii m.pxy Kniiinoi imno м мида ма n.^paи^шallIm■ онахни 
химични нещастни и обекта.
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