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                              ДОКЛАД 
 

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 16.05.2014г. на Предприятие за 
интензивно отглеждане на стокови кокошки носачки за производство на яйца за 
масова консумация -гр. Смолян 
 

Комплексната проверка се извърши на основание Заповед №РД-07-22 от 
17.03.2014г. на Директора на РИОСВ-Смолян. 
 

I. Цели на проверката  
Оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на 

обекта с изискванията на екологичното законодателство. 
         1.Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната 
среда 
         2.Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими 
разрешителни 
         3.Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на съответните 
разрешителни  

 

II. Проверени инсталации и дейности на обекта 
           Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – 
Смолян по компоненти и фактори на околната среда:  

1. Води: 
 -отпадъчни води, изправност и работа на пречиствателно съоръжение; 
 -резултати от собствен мониторинг; 
 -вземане на контролни проби от вход и изход на пречиствателно съоръжение; 
 2. Въздух: 
 -проверка на котли; 
 -отпадни газове; 
 -неприятни миризми; 
 -озоноразрушаващи газове; 
 3.Шум 
 4. Отпадъци 

-производствени и опасни отпадъци; 
- продуктови такси за пуснатите на пазара опаковки; 

 5.Опасни химични вещества; 
 6.Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
 

       III.     Състояние на обекта, отразено в констативния протокол 
На площадката на дружеството се извършва интензивно отглеждане на 

кокошки носачки за яйца за масово разпространение. Отглеждането се извършва в 
три едноетажни халета с размери 12/70м. Отглеждането е клетъчно. Броя на 
кокошките отглеждани в момента е около 36000 броя. Не се отглеждат бройлери за 
месо. Има оборудвана кланица, която се ползва само два пъти в годината при 
подмяна на кокошките носачки. Ползването на кланицата е от 6 до 8 дена. 
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Дружеството извършва ремонт на една от сградите за отглеждане на кокошки, 
като ремонта предвижда смяна на оборудването за отглеждане на кокошките - 
клетково. Изгражда се и ново хале, което ще се ползва за склад на готовата 
продукция (яйца). 

          1.Компонент “Води” 
От дейността на обекта не се формират промишлени отпадъчни води. 
Формираните отпадъчни води се разделят в три потока: 

  - Битово-фекални отпадъчни води от санитарните възли на 
административните сгради. Постъпват в площадкова канализация и заустват в ГК – 
Смолян; 
 - Дъждовните води се улавят от охранителните решетки, след което се 
заустват като условно чисти; 
 - Производствените отпадъчни води се формират между 6-8 дни в годината 
при колене на старите кокошки. При работа на цеха за клане на кокошки се 
формират отпадъчни води, които преминават през груби и фини решетки, постъпват 
в безотточна септична яма.След пречистване заустват в  ГК – Смолян. 
 Обекта се водоснабдява от собствен водоизточник. За ползването на градска 
канализация – Смолян, има сключен договор с „ВиК” ЕООД гр.Смолян, за който тече 
процедура по актуализацията му. 

          2. Компонент “Въздух” 
          На обекта има два броя хладилни машини с над 3кг фреон. 
 1.Машина за „Шоково бързо замразяване” с R-404А – 15кг. 
 2.Машина за „Съхранение на пилета” с R-404А – 9кг. 
 Проверката за херметичност на машините е извършена на 15.11.2013г. от 
Ясен Селенов – техник на „Айсберг” ООД, сертификат №138 от 2007г.  

            3.Фактор „Шум” 
 Беше извършено измерване на шумовото натоварване от производствените 
мощности на птицефермата върху околната среда.  

            4. Фактор “Отпадъци” 
           На площадката се генерират следните отпадъци: 
 -торова постеля с код 02 01 06 по Наредба 3 за класификация на 
отпадъците. През 2013г. са генерирани 245т и същата е предадена на земеделски 
производители; 
 -флуоресцентни тръби – 20 01 21*, съхраняват се на площадката от две 
години – 8кг. Ползването на този вид осветление е прекратено; 
  -стъклени опаковки – 15 01 07 от лекарствени препарати – 2-3кг.. 
Съхраняват се на площадката, като предварително се обеззаразяват със „санайод”.  
 Отчетната книга за образувани и предадени отпадъци се води редовно. 
Представен е годишен отчет за 2013г. в ИАОС с писмо с изх.№48 от 28.03.2014г.  
 При извършения оглед на площадката не се констатират замърсени терени 
с отпадъци. 

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 
 „Кокоимпекс” ООД  гр. Смолян произвежда яйца, които пуска на пазара 

опаковани.  
Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по 
чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. „Кокоимпекс” ООД  изпълнява 
своите задължения чрез колективна система, представлявана от организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки.  
 При проверката се установи: 

1. Води се вярна отчетност по приложение №12 (Вътрешнофирмени 
спецификации) и по приложение №13 (месечни справки-декларации) съгласно 
изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 на Наредбата за определяне на реда и 
размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на 
които се образуват масово разпространени отпадъци. 
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2. Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки  от 01.01.2012г. 
до 31.03.2014г., като същите количества са и  фактурирани. 

3. Дължимите лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите на 
пазара опаковки през 2012г. и 2013г. са платени. 

5.Фактор „ОХВ” 
Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на 

химични вещества и смеси – чл.25, т.3-9 и т.16.  
1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/. Статут на фирмата спрямо 

Регламента – потребител по веригата. За почистване и дезинфекция се използува 
Санайод. Представен бе ИЛБ в съответствие Приложение II от Регламента. 

2. Контрол по  Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. Химикалите се съхраняват в специално обособен склад с 
непропускливи под и стени без връзка с канализацията.  Изготвена е инструкция за 
съхранение и употреба съгласно  чл. 4 от Наредбата за реда и начина на 
съхранение на ОХВС. 

       6. Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
        Към момента на проверката в птицефермата се отглеждат 36 850 броя кокошки 
– носачки, съгласно представена декларация от управителя на фирмата. 
Капацитета е под 40 000 бр. и не попада в обхвата на т. 6.6. от Приложение №4 на 
ЗООС. На територията на площадката се извършва реконструкция на четириетажно 
хале в което ще се отглеждат кокошки – носачки. Въвеждането му в експлоатация 
ще увеличи капацитета с над 30 000 бр. и инсталацията попада в обхвата на 
Приложение № 4 от ЗООС. 
 

 

          IV.     Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. 

На основание чл. 148, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на  околната среда 

/ДВ. бр. 91 от 2002г./ и чл.26 от ЗЧАВ (ДВ бр.45/96г.)  

 
1. Преди въвеждане в експлоатация на реконструираното  хале да се подаде 

заявление в ИАОС към МОСВ за издаване на комплексно разрешително по 
чл. 117 от ЗООС и да се уведоми писмено РИОСВ-Смолян. 

 

                                          Отговорник: Димитър Бояджиев - Управител на   
„Кокоимпекс” ООД-гр. Смолян  

               
 
Извършили проверката: 
1.инж.Павлина Димчевска – координатор  
Гл.експерт „УООП”           ………………………………… 
2.инж.Тодор Каров  
Гл.експерт «ЛОС»            ……………………………….. 
3.инж.Румяна Караиванова  
Гл.експерт „ОВ”             ……………………………….. 
4.инж.Венета Василева –                                     
Ст.експерт «ОХВ и КР»                                           ………………………………... 
5.Снежана Сантева 
Ст.експерт «ПТ»             ……………………………….. 
 
 
Утвърдил: 
 

ЕМА ЕНЕВА 

Директор на РИОСВ-Смолян 


