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УТВЪРДИЛ: 

        инж.Е.Гаджева 

        Директор на РИОСВ-Смолян 

 

ДОКЛАД 

 
ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 27.11.2018г. 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-08-148/19.019.2018г. на 

Директора на РИОСВ-Смолян. 

 

I.Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда: 

    1. Компонент „Въздух” 

          2. Компонент „Води“ 

          3. Фактор „Отпадъци” 

          4. Фактор „ОХВ” 

          5. Екологична отговорност 

 

II.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  

 

III.Проверени инсталации и дейности на обекта 

Обект на проверката са общото състояние на локалното пречиствателно съоръжение за 

отпадъчните води на предприятието, договори с фирми за предаване на отпадъци и 

отчетност на отпадъците, проверки за херметичност и досиета на хладилни и климатични 

инсталации с над 3 кг фреон, прилагани в производството химични вещества и смеси и 

тяхното съхранение.  

 

IV.Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство: 

Предприятието разполага с 130000 места за птици, разположени в 5 халета и едно хале 

за подрастващи. Работи се при непрекъснат режим на работа.  

 

          1.Компонент “Води” 
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На територията на „Кокоимпекс“ ООД се формират следните потоци отпадъчни води: 

-отпадъчни води от миене и почистване на кланица. 

-отпадъчни води от измиване на помещенията за събиране на яйца във всяко хале, към 

инсталацията. 

-битово-фекални води от административната и производствена част 

-дъждовни води от сградата, площадковия път и тротоарите 

Колене на кокошки се извършва два до три пъти годишно.Отпадъчните води 

формирани от кланицата посредством канали се довеждат до събирателна шахта с 

вместимост 3m3. Събраните води се допречистват  посредством  груби и фини решетки като 

уловените твърди фракции  чрез шнек се отвеждат в контейнер. Пречистената вода чрез 

помпа се връща обратно в каналите на кланицата за по-лесно пробутване на перушина и 

вътрешности, след което отново постъпва в събирателната шахта. Прясна вода се използва 

единствено за измиване на чистите трупове кокошки. След приключване на работния ден 

водата от шахтата се зауства в ГК-Смолян, съгласно Разрешително за заустване №10-

005/2017г. издадено от „В и К“ ЕООД гр.Смолян. Обекта се водоснабдява от собствен 

водоизточник и от „В и К“ ЕООД гр.Смолян.  

 

          2. Компонент “Въздух” 

На обекта за шоково замразяване и съхранение на продукция при колене на птици има 

монтирани 3 броя хладилни инсталации. За шоково замразяване са две хладилни камери 

заредени с фреон  R 404А с количество 15 кг., а за съхранение на продукцията една хладилна 

камера заредена с фреон R 404А с количество 9 кг. Досиетата на системите се попълват и 

водят съгласно изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и 

издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, 

съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 

емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Проверките за херметичност се извършват 

от лицензирано лице със Сертификат № 109 издаден от ББКМ гр. София. Дружеството е 

представило в РИОСВ-Смолян в срок „Отчет за използвани количества ФПГ през 2017 г.“. 

 За отопление на производствените помещения и производствени нужди има 

монтирани два броя водогрейни котли: 

 - за отопление е с мощност 150 KW използващ за гориво пелети; 

- за производствени нужди се използва котел с мощност 300 KW с дизелово гориво. 

 

            3. Фактор “Отпадъци” 

Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците. От дейността на 

птицефермата се генерират следните отпадъци: 

- код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

- код 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

- код 19 10 01 – отпадъци от чугун и стомана; 

-код 18 02 02* - отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални 

изисквания с оглед предотвратяване на инфекции /опаковки от ваксини и др. отпадъци от 

ветеринарно-медицинската дейност/;  

- код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества /опаковки от дезинфектанти и др./; 

- код 02 01 06* - животински изпражнения, урина, тор /торов отпад/; 

- код 20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

На отпадъците е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба 

№2/2014г. за класификация на отпадъците. Отпадъците се съхраняват в затворени 

контейнери, обозначени с кодовете и наименованията им. 

Отпадъците се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за 

последващо третиране на базата на договори, като за опасните отпадъци се издават 

идентификационни документи.  

Торовият отпад се предава за оползотворяване, съгласно сключен договор. 

Количествата на образуваните и предадени отпадъци са попълнени в заверената от РИОСВ-



06.2.2019 г. 

 
 

3/3 

Смолян отчетна книга, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри. 

 Дружеството е изпратило годишен отчет за образувани отпадъци за 2017г. до ИАОС-

София. 

 

        4.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 използва “VIRCON”. 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. 

       5. Екологична отговорност 

Дружеството притежава КР №567-НО/2018г., и извършва дейности попадащи в обхвата 

на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

(ЗОПОЕЩ). В тази връзка е необходимо да притежава  собствена оценка за възможни случаи 

на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива съгласно Наредба №1 

/2008г. за вида на превантивните и оздравителните мертки в предвидените случаи от 

ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите на тяхното изпълнение. В тази връзка е 

дадено предписание.  
 

 

          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.Да се  подаде в МОСВ информация за включване в публичния регистър на 

операторите, съгласно чл.1 и чл.5 от Наредбата  за публичния регистър на операторите, 

които извършват дейности по Приложение №1, към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ, и се уведоми 

РИОСВ-Смолян.   

                                          

 Отговорник: Димитър Бояджиев - Управител 

на   „Кокоимпекс” ООД-гр. Смолян  

 

  V.  Дейности за последващ контрол 

 

   Даденото предписание е изпълнено в срок, с вх.№000099-659/12.12.2018г. в МОСВ е 

внесена Информация по чл.15, ал.2 във връзка с чл.17 от ЗОПОЕЩ. 

 

  

 


