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УТВЪРДИЛ:  

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА  

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  СМОЛЯН  

 

 

Д О К Л А Д 

 

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на дружеството  

„Кокоимпекс“ООД - гр.Смолян 

 

 

На 22.02.2016г. (Констативен Протокол №ММ-002) експерти от РИОСВ-Смолян 

извършиха планова комплексна проверка съгласно Заповед №РД-07-14/28.01.2016г. на 

Директора на РИОСВ-Смолян на обект: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“ с 

оператор „Кокоимпекс“ООД – гр.Смолян, ул. „Изворна“ №2.  

За проверката операторът е уведомен с писмо на РИОСВ – Смолян с изх. №КПД-21-2 

от 15.02.2016г. 
 

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

 

1. Компонент „Въздух”  

2. Компонент „Опазване на водите“ 

3. Фактор „Управление на отпадъците и продуктови такси”  

 

IІ. Цели на проверката:  

 

Текущ контрол за:  

1. Изпълнение на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и 

поднормативната уредба към него; 

2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и поднормативната уредба към него; 

3. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

поднормативната уредба към него; 

 

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 

проверени:  

 

Обект на проверката е „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“, находяща се 

в гр.Смолян, Промишлена зона Север, м. „Табаково“.  

Основната дейност която се извършва на площадката е интензивно клетъчно 

отглеждане на кокошки носачки за яйца. Отглеждането се извършва в пет халета - три 

едноетажни, едно двуетажно и едно четириетажно. Подрастващите птици се отглеждат в 

едно допълнително едноетажно хале.  

На площадката има оборудвана кланица, която работи не повече от 9 дни в годината, 

при подмяна на кокошките 

През 2015 г. е изграден склад за готовата продукция. 
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ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 

екологичното законодателство:  

 

1. Компонент „Въздух” 

В дружеството има 2бр. хладилни машини с R 404А, съответно с 15кг и 9кг. 

Преизчислени в CO2 еквивалент са 57т и 34т Машините се проверяват регулярно за 

херметичност. В дневника на хладилните съоръжения, представен при проверката 

последната проверка е на 12.11.15г. Извършена е от Искрен Молов със сертификат №109.  

Няма отразени пропуски на хладилен агент.. Представен е годишен отчет по Приложение №6 

от Регламент 1005 за 2015г.Няма горивни източници над 0,5 Мвт. Не се усещат неприятни 

миризми на площадката.   

 

2. Компонент „Опазване на водите“ 

 

Площадковата канализационна система е разделена на битови и производствени 

отпадъчни води. 

Битовите отпадъчни води от санитарните възли на административната сграда 

постъпват в площадкова канализационна система и се заустват в Главен колектор на гр. 

Смолян. 

В момента на проверката не се формират производствени отпадъчни води. 

Производствени отпадъчни води се формират между 6 – 9 дни в годината, при колене на 

възрастни кокошки. При работа на цеха за клане на кокошки, формираните отпадъчни води 

преминават през груби и фини решетки, след което се заустват в Главен събирателен 

колектор на гр. Смолян, за което има издадено Разрешително за заустване № 10-001/2015 г. 

от „В и К“ ЕООД гр. Смолян. 

Обекта се водоснабдява от водопроводната мрежа на гр. Смолян и от собствен 

водоизточник, за което има издадени разрешителни от „В и К“ ЕООД гр. Смолян и БД „ИБР“ 

гр. Пловдив.  

 

3. Фактор „Управление на отпадъците и продуктови такси” 

 

От дейността на площадката се генерират следните видове отпадъци класифицирани 

по реда на Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците: 

- Код 02 01 06 – животински изпражнения, урина и тор, отпадъчни води, разделно 

събрани и пречистени извън мястото на образуването им. 

- Код 15 01 07 – стъклени опаковки 

Отпадък с код 02 01 06 образувани от торова постеля се предават на земеделски 

производители. За 2015г. са предадени 267.002т. 

Стъклените опаковки се образуват от използвани лекарствени препарати. Същите се 

обеззаразяват със сана йод и се съхраняват на подходящо за целта място. Образуваното 

количество отпадъци от стъклени опаковки през 2015 г. са 0.002т., не са предавани. 

В метален контейнер се съхраняват временно животински отпадъци (трупове), които 

2 пъти седмично се извозват на екарисаж. Представен е договор с „Екарисаж – Варна“ЕООД-

с.Тополи. 

Представи се отчетна книга за образувани и предадени отпадъци. Същата е 

предварително заверена в РИОСВ- Смолян и се води редовно съгласно изискванията на 

Наредба №1/ 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности с 

отпадъците. 

 

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци” 

 

„Кокоимпекс” ООД  гр. Смолян е производител на яйца, които продава опаковани.  
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Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по смисъла на 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 извършената проверка по документи за периода 01.05.2014г. - 31.01.2016г. се 

установи: 

- 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 (обн. в ДВ 

бр.53/2008г.). 

- Отчетени са на организацията пуснатите на пазара опаковки  до края на 2015г., като 

същите количества са и  фактурирани  от нея. 

- Платени са дължимите лицензионни възнаграждения на организацията за пуснатите 

на пазара опаковки до 31.12.2015г.       

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 От извършената проверка се установи съответствие на работата на инсталацията за 

интензивно отглеждане на птици  с факторите и компонентите - предмет на комплексната 

проверка, а именно: опазване чистотата на атмосферния въздух, опазване на водите и 

управление на отпадъците.  

 При проверката не са установени нарушения. 

 

 VI. Дадени предписания: 

Няма 

 

 VII. Дейности за последващ контрол: 

Няма 

 

 

 

 


