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 Д О К Л А Д 

 

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете 

в Комплексно разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г., издадено на 

“Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково 

 

На основание Заповед № 4/2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

изпълнение на плана за контролната дейност на инспекцията през 2016г., в 

периода от 07.03.2016г. до 14.03.2016г. е извършена проверка на инсталация за 

интензивно отглеждане и гушене на патици, т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС 

на “Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. “Институтска” №8, ЕИК126044817, представлявано 

от Павел Петров Челебиев – Изп. Директор. 

 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 

обекта за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

- инсталация за интензивно отглеждане и гушене на патици, т. 6.6 a) от 

Приложение 4 на ЗООС, която е собственост и е експлоатирана от “Галус”АД, 

гр. София, площадка гр. Хасково; 

- изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително 

№№226-Н1-И0-А1/2011г. 

III. Констатации от проверката: 

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

Условие 5. Управление на околната среда.  Условието се изпълнява. 

“Галус”АД прилага система за управление на околната среда (СУОС), 

отговаряща на изискванията.Актуализирана е заповедта с която е определен 

персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на 

условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в 

разрешителното. Съгласно заповед № 1/22.01.2016г. и изготвената програма 
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към нея са планирани занятия по 4 теми, за всяко тримесечие на годината. 

Изготвен е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат 

уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини 

за контакт. Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост 

актуализиране на инструкциите. Изготвена е инструкция за аварийно 

планиране и действия при аварии. Определени са сборни пунктове и пътища за 

извеждане на работещите при авария, както и средства за лична защита и 

средства за оповестяване на аварията– не се е налагало да бъдат 

актуализирани.  

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. На 15.10.2015г. в 

резултат от спиране на електрозахранването е нарушен технологичния режим 

на ПСОВ. За случая е уведомена  РИОСВ. Наложена е еднократна санкция за 

превишаване на нормите на замърсители в заустваните, пречистени отпадъчни 

води. Не са установени случи на непосредствена заплаха за екологични щети, 

няма случаи на причинени екологични щети. Изпълнява се изискването да се 

уведомява БД ИБР  за възникнали повреди на измервателните уреди и се 

предприемат мерки за своевременното им отстраняване. 

Условие 8. Използване на ресурси.  

Условие 8.1. Използване на вода. Условието се изпълнява. 

Използването на вода за производствени нужди се извършва съгласно 

издадено, актуално разрешително за водовземане. Има монтирано 

измервателно устройство в сградата на помпена станция.. Използваните 

количества вода не превишават разрешените. На обекта се води дневник за 

ежемесечно отчитане на изразходваните количества вода за производствени 

нужди. Информацията от дневника се документира в табличен вид.. Прави се 

оценка за съответствие на годишно изразходваните количества. Прилага се 

инструкция за поддържане на водопроводната мрежа на площадката. . Водят 

се ежемесечни отчети за извършени проверки на състоянието на питейната 

инсталация. Водят се ежемесечни отчети за извършени проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката. 

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция 

за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на 

вентилаторите и на технологичното и пречиствателно оборудване. Води се 

месечен отчет и се изчислява годишната консумация, която се сравнява с 

нормата за ефективност. Прилага се инструкция за оценка на съответствието 

на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с 

определените такива в Условие 8.2.1.1. При несъответствие се установяват 

причините  и се набелязват коригиращи действия. 

Условие 8.3. Суровини и спомагателни материали. Условието се 

изпълнява. Дезинфектантите, класифицирани в една или повече категории на 

опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси са опаковани, етикетирани и 

снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните 

листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на 

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH). Операторът съхранява на площадката 
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и представя при поискване копия от информационните листове за безопасност. 

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече 

категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси са 

опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. 

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на 

Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Операторът 

съхранява на площадката и представя при поискване копия от 

информационните листове за безопасност. Съхранението на химичните 

вещества и препарати отговоря на условията за съхранение, посочени в 

информационните листове за безопасност. Притежателят на настоящото 

разрешително прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на 

съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни 

материали и горива към инсталацията. Инструкцията определя реда, 

изискванията и отговорностите на персонала на дружеството свързани с 

изпълнението на този вид дейност. Проверката се извършва поне веднъж 

годишно, а при констатирано несъответствие коригиращите действия се 

предприемат незабавно до неговото елиминиране и привеждане в 

несъответствие. Анализират се причините довели до несъответствието и се 

прилагат коригиращи действия. Координацията, документирането и контрола 

на коригиращите действия се осъществява от управител-селско стопанство,, 

съгласувано с изп. директор. Притежателят на настоящото разрешително 

документира резултатите от извършените проверки на съответствието на 

съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и 

горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. При 

липса на несъответствие резултатите от оценката се вписват в лист за 

извършена оценка – Приложение 1; При констатиране на несъответствие се 

попълва листа за регистрация на отклоненията от тази инструкция – 

Приложение 2. Не се планира промяна на мястото за съхранение. На 

площадката не се съхраняват вещества и смеси, попадащи в обхвата на 

Приложение 3 от ЗООС. 

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява Дебитите на 

технологичните и вентилационни газове не превишават  регламентираните 

стойности.Не се използват други организирани източници на емисии, освен 

разрешените. Дебитът на газовете не превишава разрешения по условието. 

Емисиите на отпадъчните газове от площадката не нарушават нормите за 

съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. За намаляване на 

емисиите от амоняк се прилага специален хранителен режим за отглежданите 

птици. Годишните количества на емисиите от амоняк се изчисляват. Торта се 

извозва веднага след почистване на халетата. Разработена е и се прилага 

инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката. На всеки три месеца се извършват 

проверки, резултатите се отразяват в „Лист за извършени оценки“. Операторът 

предприема необходимите мерки за ограничаване емисиите на прахообразни 

вещества. За намаляване на емисиите на амоняк се извършват следните 
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дейности:подбира се подходящ хранителен режим за птиците;подменени са 

поилките на птиците, с което се намалява влагата в торовата 

постелята;торовата торта се отстранява при почистване на халетата и 

зареждане на нова партида. Годишните количества на NH3 се изчисляват и се 

представят в ГДОС. Дейностите на площадката се извършват по начин, 

недопускащ разпространението на миризми извън границите на 

производствената площадка. Няма получени оплаквания за миризми. Води се 

„Дневник за постъпили оплаквания от миризми, шум и други, резултат от 

дейността на дружеството“. Дневникът се попълва всеки месец. Не са 

регистрирани случаи на нарушаване на нормите за съдържание на вредни 

вещества в АВ, от дейността на площадката. Операторът определя и докладва 

годишните количества на замърсителите, съгласно изискванията на Регламент 

№ 166/2006г. Информацията във връзка с прилагането на ЕРИПЗ, се  

документира и съхранява на площадката. 

Условие 10. Емисии в отпадъчните води.  Условието се изпълнява. 

Заустване на отпадъчни води се извършва съгласно условията на КР. 

Изградената ПСОВ е в експлоатация. Изготвена е документация, съдържаща 

технологични параметри, чиито контрол и поддържането на оптималните им 

стойности осигурява нормалната работа на ПСОВ и е представена в РИОСВ. 

Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на 

технологичните параметри. Мониторинга на ПСОВ се извършва редовно. 

Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за ПСОВ се 

съхраняват. Прави се оценка на съответствието им с определените, оптимални 

стойности. Пломбата на савака е ненарушена. Смесения поток производствени 

и битово-фекални отпадъчни води се зауства в Сухо дере, като се изпълняват 

условията посочени в таблица 10.1.2.1.1. Заустваните отпадъчни води не 

нарушават категорията на Сухото дере. БД и РИОСВ се уведомяват при 

аварийни ситуации и изпускане на замърсяващи вещества. През 2015г. е имало 

две аварийни ситуации. На 29.04.2015г. (запушване на ревизионна шахта на 7-

ми център) и на 15. 10.2015г.( спиране на ел. захранване). Операторът 

извършва собствен мониторинг на заустваните води. Пробовземането и 

анализа се извършва от Изпитвателна лаборатория „Екология“ при „Неохим“ 

АД. Дебита на заустваните отпадъчни води се измерва чрез дебитомер, 

монтиран на изход от ПСОВ. Прилага се инструкция за отчитане на 

съответствието на резултатите от СПИ с ИЕО. Установени са отклонения от 

показателите на 02.11. и 10.11.2015г. предприети са коригиращи 

действия.Изпусканите замърсители от площадката се докладват по ЕРИПЗ. 

Битово-фекалните се заустват като смесен потокпроизводствени водиот 

измиването на халетата, съгласно изискванията на условие 

10.1.2.1.1.резултатите от собствените наблюдения се документират и 

съхраняват.Замърсителите изпускани от площадката се докладват, съгласно 

изискванията на регламент 166/2006г. 

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. 

Образуваните на площадката отпадъци не се различават от разрешените с 

табл. 11.1, 11.2., 11.3., 11.4.. Операторът събира отпадъците по схемата за 

разделно събиране, на определените за това места. За намаляване на обема на 
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отпадъците на предварително третиране  чрез филтър преса се подлагат 

отпадъци с код 19 08 12. Флуоресцентни тръби и др. отпадъци съдържащи 

живак се събират и съхраняват съгласно изискванията на КР.  Нехлорирани 

моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки и хидравлични масла на 

минерална основа се събират в два бр. специализирани съдове. Изготвена е и 

се прилага инструкция за оценка на съответствието на събирането на отпадъци 

с изискванията на КР, извършва се всеки месец преглед. Операторът съхранява 

временно отпадъците посочени в усл. 11.1.1. и съгласно табл.11.1., 11. 2., 11.3., 

11.4. На площадката са генерирани и се съхраняват временно отпадъци с код: 

15 01 01;  15 01 04; 19 08 12; 10 01 01;15 01 10*. За съхранението на опасни 

отпадъци са осигурени подходящи контейнери, които са обозначени с 

надписи. Луминесцентните лампи се съхраняват в оригиналните им 

транспортни опаковки. Налично е достатъчно количество сяра. Необходимо е 

поставяне на херметично затварящ се съд за евентуално счупени лампи.Не е 

констатирано смесване на опасни с други отпадъци, отпадъците не се смесват, 

съхраняват се разделно. Площадките за временно съхранение на отпадъците 

съгласно таблиците в условие 11.1.1. отговарят на изискванията на КР, 

извършва се ежемесечен преглед за установяване на съответствие.  

Генерираните на площадката отпадъци се предават за транспортиране 

единствено на лица, притежаващи  регистрационен документ  по ЗУО на база 

сключени писмени договори. За всяка партида предадени опасни отпадъци са 

изготвени приемно-предавателен протокол, подписан и подпечатан от двете 

страни - съдържащ код, наименование и количество на отпадъка, и 

идентификационен документ – съгласно приложение № 8 от Наредба 

№1/2014г. Прилага се инструкция за съответствие на транспортирането на 

отпадъците с условията на КР, проверката за съответствие се извършва всеки 

месец. Отпадъците по условие 11.1.1.се предават за оползотворяване, 

преработване, и рециклиране на лица, притежаващи необходимите документи 

по  ЗУО или КР за тази дейност. Прилага се инструкция за съответствие на 

оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци на 

отпадъците с условията на КР, съответствието се оценя ежемесечно. На 

притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за 

обезвреждане отпадъците, образувани от дейността на предприятието, 

определени с Условие 11.1.1., извън територията на площадката на лица, 

притежаващи необходимите документи по  ЗУО или КР за тази дейност. 

Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за 

периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с 

условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и 

за предприемане на коригиращи действия.Генерираните отпадъци се 

изчисляват/измерват количествено, прилага се инструкция за съответствие. Не 

са образувани отпадъци с огледален код. Не се предават отпадъци за 

обезвреждане, чрез депониране.  Операторът документира и докладва 

извършваните дейности по управление на отпадъците съгласно изискванията 

на Наредба №2/2013г. отм. и Наредба№1/2014г за реда и образците, по които 

се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри (ДВ бр. 51/2014 г.) . 
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 Условие 12. Шум. Условието се изпълнява. През 2014г. е извършен 

собствен мониторинг на нивата на шум. Измерванията са извършени от 

акредитирана лаборатория. Не са регистрирани превишения на 

регламентираните нива за шум. Въведена е процедура за оценяване на общата 

звукова мощност на обекта, шумовото въздействие по границите на 

производствената площадка и в мястото на въздействие, както и 

документиране на резултатите. Прилага се инструкция за наблюдение веднъж 

на две години на показателите. Прилага се инструкция за оценка на 

съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на 

производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. 

Резултатите от извършените проверки и наблюдения на нивата на шум се 

документират, съхраняват и се докладват с ГДОС. Резултатите от извършената 

оценка на съответствието на установените нива на шум, причините и 

предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват. 

Условие 13А. Опазване на подземните води от замърсяване. 

Условието се изпълнява. Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни 

вещества в подземните води, както и инжектиране и реинжектиране на 

приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните 

води. Има инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се. Водят се 

ежемесечни отчети за извършените проверки.Прилага се инструкция за 

отстраняване на разливи, не са установени такива.На площадката са осигурени 

достатъчно количество подходящи, сорбиращи вещества, за почистване в 

случай на разливи – на обекта са налични количества пясък в метални 

сандъци. Товаро- разтоварните дейности се извършват на определените за това 

места. 

Условие 14. Предотвратяване и действие при аварии и случаи на 

непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични 

щети. Условието се изпълнява. Изготвена е собствена оценка на възможни 

случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени 

екологични щети. Предвидени са мерки за предотвратяването им. През 2015г. 

е имало две аварийни ситуации - на 29.04.2015г. (запушване на ревизионна 

шахта на 7-ми център) и на 15. 10.2015г.( спиране на ел. захранване).Изготвена 

е инструкция за ограничаване или за ликвидиране на последствията при 

евентуални залпови замърсявания. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Не са давани предписания на Оператора. 

V. Съответствие, последващ контрол 

При проверката не са констатирани несъответствия и не се налага 

извършване на последваща проверка. 


