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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас
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от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-164/01.09.2020 г. на Директора на РИОСВ - Бургас във 
връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията 
през 2020 г. на 02.09.2020 г. е извършена комплексна проверка на обект: месодобивно и 
месопреработвателно предприятие за бели меса и производство на преработен животински 
протеин (непредназначен за хора), стопанисван от „Ависпал БГ“ ЕООД.

Проверени компоненти и фактори:

атмосферен въздух;
води;
отпадъци;

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и 
подзаконовите нормативни актове;

2. Изпълнение на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 

актове;

Проверени инсталации и дейности:

хладилни и климатични инсталации; 
парен котел;
локална пречиствателна станция;
площадки за предварително съхраняване на генерирани от дейността на дружеството 
отпадъци;
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Констатации от проверката:

Проверката е във връзка със Заповед № РД-164/01.09.2020 г. на Директора на РИОСВ- 
Бургас за съответствието на работата на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство по компоненти: атмосферен въздух, води и фактор: отпадъци.

„Марчело“ ЕООД е собственик на имота, в който се осъществява дейността (месодобив и 
месопреработка и производство на преработен животински протеин), съгласно нотариален акт 
№ 89, том III, рег.№ 1803, дело № 376 от 26.06.2019 г. Собственикът отдава под наем сградите 
на фирма „Ависпал БГ“ ЕООД, съгласно Договор от 01.07.2019 г.

Атмосферен въздух
В момента на проверката деструктура за производството на преработен животински 

протеин не работи. На площадката се извършват дейности по разширяване на тази дейност, 
чрез изграждане на втори деструктор, който още не е пуснат в експлоатация. Двата 
деструктора са разположени в закрито хале. Биофилтъра за улавяне и неутрализиране на 
неприятните миризми се оросява.

За технологичните нужди на предприятията се използва парен котел с номинална 
мощност на горелката 2,1 MW, работещ с дизелово гориво. В момента на проверката котелът 
не работи. През месец февруари 2019 г. са извършени собствени периодични измервания на 
вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от котела. Резултатите от измерванията 
показват спазване на нормите за допустими емисии на нормираните показатели.

За технологични нужди на площадката на предприятието се експлоатира следното 
хладилно и климатично оборудване, заредено с озоноразрушаващо вещество R22:
- Хладилен агрегат Битцер за камера 100 т., количество 17 кг;
- Хладилен агрегат Битцер за камера 300 т., количество 26 кг;
- Хладилен агрегат Битцер за технологичен хладилник, количество 12 кг;
- Хладилен агрегат Битцер за нискотемпературна хладилна камера 15 т., количество 12 кг;
- Хладилен агрегат Битцер за хладилна камера средни температури 12 т., количество 17 кг;
- Хладилен агрегат Битцер за шокова камера, количество 100 кг;
- Хладилен агрегат Битцер а климатизация на производственото хале, количество 50 кг;
- Хладилен агрегат Битцер за верижен хладилник, количество 100 кг;
- Хладилен агрегат Битцер за ледогенератор, количество 5 кг;
- Хладилен агрегат Битцер за технологичен хладилник за охлаждане на дроб, количество 10 
кг.;
- Хладилен агрегат Битцер за чилър за ледена вода, количество 15 кг.;
- Хладилен агрегат Битцер в хладилен фургон за екарисаж, количество 8 кг.;

Както и хладилно оборудване, заредено с R404A:
- Хладилен агрегат Битцер за камера 200 т., количество 40 кг, 156,88 т СО2 екв.;
- Хладилен агрегат Битцер за технологичен хладилник в работно помещение, количество 10 
кг, 39,22 т СО2 екв.
- Хладилен агрегат Битцер за технологичен хладилник за охлаждане на други меса, 
количество 10 кг, 39,22 т СО2 екв.
- Хладилен агрегат Битцер за ледена вода за охлаждане на дроб, количество 15 кг, 58,83 т С02 
екв.;
- Хладилен агрегат в хладилен фургон, количество 10 кг, 39,22 т СОг екв..

За всички хладилни инсталации се представят досиета на системите с отразени проверки 
за наличие на течове, извършени в регламентираните срокове, съгласно чл. 23, параграф 2 а)



от Регламент (ЕО) 1005/2009 на Европейския регламент и на Съвета от 16.09.2009 г. 
относно вещества, които нарушават озоновия слой и чл. 4, параграф 3 от Регламент 
517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Проверките за течове на хладилното и 
климатичното оборудване през 2020 г. са извършени от специалист притежаващ Документ за 
правоспособност № 920/02.12.2019 г., издаден от Българска браншова камера
машиностроене. При проверките, последната от които е извършена през септември 2020 г. не 
са открити пропуски на хладилен агент.

Извършен е оглед на външните тела на хладилните инсталации, при който се констатира 
че, същите са в добро техническо състояние и етикетирани в съответствие с чл.6 от Наредба 
за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, 
които нарушават озоновия слой’, Регламент 2015/2068 и чл.12 на Регламент 517/2014 за 
флуорсъдържащите парникови газове. Установено е, че количествата на хладилните агенти в 
агрегатите, изписано на етикетите не съответства на тези, отразени в досиетата.

При извършената проверка не е констатирано разпространение на неприятни миризми 
извън границите на производствената площадка.

Води

При контролна проверка на 06.11.2019 г. е дадено предписание на „Ависпал БГ“ ЕООД 
да подаде заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на 
воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, съгласно изискванията на 
чл.46, ал.1, т.З от Закона за водите. Заявлението е входирано в Басейнова Дирекция 
„Източнобеломорски район (БДИБР)“ -  гр. Пловдив с вх. № РР-07-42/27.11.2019 г.

С писмо изх. № 33-07-42(14)/31.07.2020 г. БДИБР -  Пловдив уведомява РИОСВ -  
Бургас, че от оператора е изискана допълнителна информация е оглед законосъобразното 
провеждане на процедурата по издаване на разрешително за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Тъй като не са входирани изисканите 
документи и не са отстранени несъответствията в тях, БДИБР - Пловдив, уведомява, че няма 
да бъде разгледана и няма да бъде открита процедура за издаване на разрешително за 
заустване.

Необходимо е собственика на имота дружеството „Марчело“ ЕООД или полвателя 
„Ависпал БГ“ ЕООД да подаде отново заявление в БДИБР- Пловдив за откриване на 
процудура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, 
съгласно изискванията на чл.46, ал. 1, т.З от Закона за водите.

В момента на проверката няма изтичане и заустване на пречистени отпадъчни води към 
водния обект - дере, вливащо се в река Мочурица. Подвижният савак на изход ЛПСОВ е 
пломбиран в затворено положение, непозволяващо изтичане във водния обект -  дере, 
вливащо се в река Мочурица. Вторичният утаител е с достатъчен капацитет и не се е налагало 
да се предприемат мерки за източване (връщане на водата от вторичния утаител в шлам 
басейна). В момента се извършва ремонт и реконструкция на локалното пречиствателно 
съоръжение. Монтиран е нов пясъчен филтър, нов динамичен утаител е озонатор, подменени 
са с нови въздуходувките и аератора.

Отпадъци
На обекта извършва дейност „Ависпал -  БГ“ ЕООД, с ЕИК 205290495. Собственик на 

имота, в който се осъществява дейността (месодобив и месопреработка и производство на 
преработен животински протеин) е „Марчело“ ЕООД, съгласно представен при проверката 
нотариален акт № 89, том III, per. № 1803, дело № 376 от 26.06.2019 г. Собственикът отдава 
под наем сградите на „Ависпал -  БГ“ ЕООД , съгласно договор за наем от 01.07.2019 г. за 
срок от шест години.



При проверката се представят 3 броя удостоверения издадени от Областна дирекция по 
безопасност на храните -  Бургас на „Ависпал -  БГ“ ЕООД.
Предприятието за месодобив и месопреработване на бяло месо -  „Ависпал -  БГ“ ЕООД 
притежава Удостоверение за регистрация № 416/27.08.2019 г. издадено от Областна дирекция 
по безопасност на храните -  Бургас, с което се удостоверява, че отговаря на Регламент /ЕО/ 
№852/2004 и Регламент /ЕО/ № 853/2004, като обект за производство на храни.
„Ависпал -  БГ“ ООД притежава Удостоверение за регистрация № 151/19.07.2019 г. издадено 
от ОДБХ -  Бургас за производство и търговия със СЖП и/или производни продукти от 
категория 3, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) №1069/2009.
Предприятието за производство на преработени животински протеини и месокостно брашно, 
предназначено за унищожаване „Ависпал -  БГ“ ЕООД притежава Удостоверение за 
регистрация № 26/25.10.2018 г. издадено от ОДБХ -  Бургас, с което отговаря на Регламент 
(ЕО) №1069/2009 като предприятие за производство на преработени животински протеини от 
СЖП категория 3 и за производство на месокостно брашно, предназначено за унищожаване от 
СЖП категория 1 и 2. В конкретния случай се преработва СЖП категория 3 и месокостното 
брашно не подлежи на изискванията на ЗУО. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 7, буква „б“ от ЗУО, 
законът не се прилага за СЖП, включително преработени продукти по Регламент /ЕО/ 
№ 1069/2009 г., с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в 
инсталация за биогаз или компост.
„Ависпал -  БГ“ ЕООД извършва дейности по предварително съхраняване на генерираните от 
производствената дейност отпадъци, поради което съгласно чл. 35, ал. 2, т. 1 от Закона за 
управление на отпадъците -  ЗУО не подлежи на разрешителен режим.
Извършена е класификация с работни листи на генерираните от дейността на дружеството 
„Ависпал -  БГ“ ЕООД отпадъци по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на 
отпадъците е писмо на РИОСВ -  Бургас изх. № У0-405(1)/30.03.2020 г. Обособени са открити 
и закрити складови площи и съдове за предварително съхраняване на генерираните 
производствени и опасни отпадъци, които са обозначени с табели с наименование и код на 
отпадъците.
От дейността на дружеството се генерират следните отпадъци:
- 02 02 03 -  Материали, негодни за консумация или преработване (утилизационна мас е 
произход деструктор). Осигурена е цистерна за съхраняване на отпадъчна мазнина на 
обособена площадка.;
- 02 02 04 -  Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им. 
Съхраняват се в утаител.;
- 02 02 99 -  Отпадъци, неупоменати другаде (от биофилтър). Няма налично количество в 
момента на проверката.;
- 10 01 04* -  Увлечена/ летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво. Съхранява 
се в метален съд в комин, разположен на открита площадка.;
- 15 01 01 -  Хартиени и картонени опаковки. Няма налично количество в момента на 
проверката.;
- 15 01 02 -  Пластмасови опаковки. Няма налично количество в момента на проверката. По 
данни на присъстващия на проверката представител на дружеството предстои да се обособи 
място под навес за съхраняване на хартиени и картонени опаковки и пластмасови опаковки;
- 15 01 03 -  Опаковки от дървесни материали. Обособена е открита площадка за 
съхраняването им.;
- 15 01 10* -  Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 
вещества. За съхраняването им е обособен склад за опасни отпадъци.;
- 16 07 08* -  Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти. Осигурени са метални варели за 
съхраняването им.;



- 20 01 21* -  Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Съхраняват се в 
метален шкаф, в обособен закрит склад за опасни отпадъци. Осигурена е сяра на прах.

Местата за съхраняване на отпадъците са обозначени с табелки с кода и 
наименованието на отпадъците по Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

„Ависпал -  БГ“ ЕООД има заверена отчетна книга по приложение № 1 от Наредба 
№1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри с писмо на РИОСВ -  Бургас Изх. 
№ УО-582(1)/12.05.2020 г. Отчетната книга е проверена и заверена при проверката. По данни 
от отчетната книга, коята се води от м. май 2020 г. за периода от м. май 2020 г. до момента на 
проверката от дейността на „Ависпал -  БГ“ ЕООД не са образувани отпадъци с кодове: 
02 02 03, 02 02 04, 02 02 99, 10 01 04*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 10*, 16 07 08*, 
20 01 21*. Към момента на проверката „Ависпал -  БГ“ ЕООД няма сключени договори за 
предаване на отпадъци с лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО),

Като лице, което пуска на пазара опаковани стоки, дружеството изпълнява 
задълженията си по оползотворяване на отпадъци от опаковки съгласно сключен договор с 
„Екоколект“ АД № 1037 от 29.01.2020 г. за неопределен срок. Представя се удостоверение към 
договор № 1037, издадено от „Екоколект“ АД на „Ависпал -  БГ“ ЕООД за участие в 
колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО и по чл. 28, ал. 1 от НООО за периода от 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1 .Да се подаде заявление за откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване 
на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, съгласно изискванията 
на чл.46, ал. 1, т.З от Закона за водите, като се представят в БДИБР - Пловдив изисканите 
документи и се отстранят несъответствията в тях. Да се уведоми РИОСВ -  Бургас писмено.

Срок: 02.10.2020 г.
Отг. Управител „Ависпал БГ“ ЕООД

2. Да се изготвят нови етикети на външните тела на 17 бр. хладилни агрегати в съответствие с 
чл.6 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 
относно вещества, които нарушават озоновия слой; Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 
и чл.12 на Регламент 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Копия на етикетите 
да се представят в РИОСВ -  Бургас.

Срок: 16.09.2020 г.
Отг. Управител „Ависпал БГ“ ЕООД

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта са направени предписания е посочен срок за 
изпълнение и отговорник.


