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От извършена комплексна проверка по прилагане на екологичното
законодателство на обект Предприятие за преработка на птиче и свинско месо на
„Нанюк интернешънъл” ООД с. Коларово, общ. Раднево
На 06.10.2015 г. се извърши съвместна проверка на „Нанюк интернешънъл” ООД с.
Коларово, общ. Раднево, по компоненти води и въздух.
На площадката се произвежда продукция от птиче и свинско месо – термични и сурови
продукти. Използваната суровината е замразено свинско месо и охладени пилета. Извършва се
разфасовка, машинна обработка, замразяване/охлаждане и пакетиране. Готовите продукти
подготвени за пласмент са: пилешки разфасовки, пилешки термично обработени продукти,
свински термично обработени продукти и свински полуфабрикати При проверката се
констатира следното:
По компонент води: При производствената дейност на площадката се формират два
потока отпадъчни води – производствени и битово-фекални, които по разделна площадкова
канализационна мрежа постъпват за пречистване в ЛПСОВ. Пречистването на отпадъчните
води се осъществява на тристъпален принцип чрез механично, биологично и физико-химично
пречистване. В момента на проверката съоръженията работят в нормален технологичен режим.
Преди заустване отпадъчните води се подлагат допълнително на обеззаразяване с NaClO. На
изход ЛПСОВ е монтирано разходомерно устройство отчетените количества са Q(мом)=1,12 л/с
и Q(натр)=58897,42 м. куб. Извършени са собствени периодични измервания за I, II и III
тримесечие на 2015 г. Направените физико-химични анализи от акредитирана лаборатория
„АМЕЕС“ООД гр. Раднево на взетите водни проби показват спазване на ИЕО. Пречистените
отпадъчни води се заустват в дере приток на р. Азмака, съгласно издадено разрешително за
заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект №33740009/19.10.07 г.,
актуализирано с Решение№РР-1605/02.10.2012 г. от БД ИБР гр. Пловдив.

По компонент въздух: бяха проверени визуално и документално наличните
хладилни и климатични инсталации, както следва:
1 Климатизация пакетаж, сурова продукция работеща на R-404А с вместимост 6 кг
2 Климатизация разфасовка, работеща на R-407С с вместимост 7 кг
3 Климатизация машинна зала, работеща на R-407С с вместимост 5 кг
4 Климатизация пакетаж (изпечена продукция), работеща на R-407С с вместимост 7 кг
5 Климатизация (хапки), не работи към момента на проверката (без хладилен агент)
6. Хладилна камера (входяща суровина 1) на R-404А с вместимост 7,5 кг
7. Хладилна камера (входяща суровина 2) на R-404А с вместимост 25 кг
8. Хладилна камера (кости) на R-404А с вместимост 23 кг
9. Хладилна камера (Тумблиране)) на R-404А - с вместимост 6 кг
10. Хладилна камера (технологична) на R-404А - с вместимост 7,5 кг
11. Хладилна камера (шокова -1) на R-404А - с вместимост 30 кг
12. Хладилна камера (охлаждане на готова продукция) на R-404А - с вместимост 6 кг
13. Хладилна камера (замразяване на хапки) на R-404А - с вместимост 3,5
14. Хладилна камера (готова продукция) на R-404А - с вместимост 20 кг
15. Хладилна камера (охладена продукция) на R-404А - с вместимост 20 кг
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16. Хладилна камера (готова изпечена продукция) на R-404А - с вместимост 12 кг
17. Хладилна камера (шокова 2) на R-404А - с вместимост 30 кг
Проверката установи, че документацията (досиета и протоколи) за изброените

съоръжения е налична и актуална изготвена в съответствие с изискванията на
Регламент №842/2006 г. относно флорирани парникови газове.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство :
Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство по тази причина на
дружеството не са съставени предписания.

