РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

УТВЪРДИЛ:
МАРИЯ ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА .ЗАГОРА
ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
«Птицекомплекс» с. Окоп, общ. Тунджа на «АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ» ООД
На 03.07.2014 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха планова комплексна проверка
на обект: «Птицекомплекс» с. Окоп, общ. Тунджа на «АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ»ООД
Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и води
Обхват на проверката:
Проверени са основните и спомагателни дейности и инсталации на площадките на
дружеството, свързани с клането и разфасовката на патици и продукти от тях
Направени констатации:
Опазване чистота на въздуха
Проверката се извърши съобразно изискванията на Наредбите за установяване мерки по
прилагане на Регламенти ЕО №№ 1005/2009г. относно ВНОС и 842/2006г. относно ФПГ
В обекта бяха проверени следните хладилни и климатични инсталации:
– среднотемпературна хладилна инсталация на R 404А 15 кг
– нискотемпературна хладилна инсталация на R 404 А 30 кг
– нискотемпературна хладилна инсталация на R 404 А 30 кг
– среднотемпературна хладилна инсталация на R 22 30 кг
– хладилна инсталация с 5 бр. агрегати на R 22 500 кг
– нискотемпературна хладилна инсталация на R 404 А 160 кг
– среднотемпературна хладилна инсталация на R 404 10 кг
– климатична инсталация на R 404А 110 кг
– климатична инсталация на R 404А 90 кг
– хладилна инсталация на R 404 А 150 кг
– нискотемпературна хладилна инсталация на R 404 А 200 кг
Оператора е демонтирал 3 бр. хладилни и 2 бр. климатични инсталации, като хладилния
агент R 22 се съхранява на площадката на „Алианс Агрикол АЛАГ”ООД. Проверените
съоръженията отговарят на изискванията на Наредбите към Регламенти ЕО №№842/2006г. и
1005/2009г.
Опазване на водите:
На площадката на обекта са изградени локални пречиствателни съоръжения мазниноуловител и утаители, общо 8 бр. При проверката се констатира, че цялостната
реконструкция и модернизация на ЛПСОВ е започнала-строително разрешение от 13.06.2012г.
Изградени са бетонов биобасейн с две секции, сепаратор за отстраняване на пера и перушина,
сградата на ЛПСОВ, 3 бр. вторични утаители, съгласно одобрените проекти. Дружеството
притежава разрешително за заустване от обект в процес на проектиране и строителство
№33740104/16.01.12г., съгласно което не се допуска заустване на отпадъчни води до
въвеждането на реконструираната ЛПСОВ в експлоатация.
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Паралелно с новото строителство се използва обема на съществуващите локални
пречиствателни съоръжения-мазниноуловители и утаители за събиране на производствените
отпадъчни води на площадката. Генерираните производствени отпадъчни води се предават за
пречистване, съгласно сключен договор с „В и К”ООД Сливен. Представени са фактури за
извършените плащания на „В и К Сливен”ООД гр. Сливен от началото на 2014г. до м. май. При
проверката не са констатирани изтичане и разливи на отпадъчни води.
Към момента на проверката в птицефермата на „Алианс Агрикол АЛАГ”ООД разположена
в близост до основната площадка няма патици за отглеждане- приключил е цикъла на гушене.
На площадката на обекта е изградена ЛПСОВ с механично и биологично пречистване, която не
функционира. Генерираните производствени отпадъчни води основно от измиване на
помещенията се събират в бетонова шахта на ЛПСОВ и се предават за пречистване, съгласно
сключен договор с „В и К Сливен”ООД гр. Сливен. Представени са фактури за извършените
последни плащания на „В и Сливен”ООД за периода януари- май 2014г. При проверката не са
констатирани изтичане и разливи на отпадъчни води.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство :
При проверката не са констатирани несъответствия на обекта с екологичното
законодателство. Дадено е предписание след приключване на подмяната на хладилните
инсталации работещи с R 22 да се уведоми писмено РИОСВ Стара Загора за извършване на
проверка на същите.
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