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Д О К Л А Д 

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително №202-Н0-И1-А2/2015 г., издадено на “Яйцепром”АД, гр. Кърджали, 

площадка гр. Момчилград 

 
На основание Заповед № 9/2016 г. на Директора на РИОСВ – Хасково от 22.03.2016 г.до 

25.03.2016 г. е извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в 

Комплексно разрешително №202-Н0-И1-А2/2015 г, издадено на “Яйцепром”АД, гр. Кърджали, 

площадка гр. Момчилград, ЕИК № 108016819. Законен представител на “Яйцепром”АД е Сашо 

Маринов Владимиров, сл. адрес: гр. Кърджали, бул. „България”, №61. 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за 

спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за 

спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №202-Н0-И1-

А2/2015 г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

1. Инсталация за интензивно отглеждане на птици – подраставши за кокошки 

(ярки) и кокошки носачки, включваща: 7 броя халета; локални отоплителни съоръжения 

за производство на топлоенергия. 

2.Изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 202-Н0-И1-

А2/2015 г. 

III. Констатации от проверката: 

Условие 3. Обхват. Разрешената с условие 3.4. промяна в горивото, за отопление на хале 

№ 7 не е извършена. 

Условие 4. Капацитет на инсталациите. Условието се изпълнява. Разрешеният с 

условие 4.1. капацитет не се превишава. 

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

инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, както и инструкция за 

периодична оценка на съответствието на техните стойности. Прилага се инструкция за 

установяване на причините за допуснатите несъответствияи за предприемане на коригиращи 

мерки. Не са допускани несъответствия. Прилага се инструкция за оценка на нови нормативни 

разпоредби към работата на инсталацията по условие №2., произтичащи от нови нормативни 

актове. 

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Не са констатирани аварийни или 

други замърсявания, които да изискват уведомяване по условие 7.1. От издаването на 

актуализираното КР – м. декември 2015г., не е извършван мониторинг, за който да бъдат 

уведомени РИОСВ и БД. Операторът уведомява МОСВ за всяка планирана промяна в работата 

на инсталацията по условие №2. Не са констатирани аварийни или други замърсявания, не са 

настъпили екологични щети. 

Условие 8. Използване на ресурси. 
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Условие 8.1. Вода. Сключен е договор с ВиК ООД, гр. Кърджали. Прилага се инструкция 

за експлоатация на поилната система-основен консуматор на вода. Прилага се инструкция за 

извършване на проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, резултатите се 

документират. Изразходваното количество вода се отчита чрез измервателно 

устройство.Резултатите от извършените измервания на годишната консумация на вода за 

производствени нужди и годишната норма за ефективност се документират. Прилага се 

инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода с разрешеното 

количество. Няма констатирани течове от водопроводната мрежа. 

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Консумираната електроенергия се 

отчита и се докладва с ГДОС. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на 

вентилационната система, резултатите се документират в дневник. Чрез измервателно 

устройство се отчита изразходваното количество.Изготвена е методика за изчисляване на 

консумацията на електроенергия. Прилагат се инструкциите по условието.  

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява. 

На производствената площадка не се експлоатират други организирани източници и 

изпускащи устройства на емисии в атмосферния въздух, освен посочените в Условие 9.1. Хале 

№ 7 се отоплява на дърва, емисиите се изпускат организирано през изпускащо устройство К 7. 

Емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано. Разработена е и 

се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 

емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези 

източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Извършва се периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. 

Резултатите се отразяват в „Дневник за наличие на неорганизирани емисии на територията на 

площадката“. Операторът предприема необходимите мерки за ограничаване на емисиите на 

прахообразни вещества, при извършване на товаро-разтоварни дейности. Дейностите на 

площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън 

границите на производствената площадка. Няма получени оплаквания за миризми. Прилага се 

инструкция. Резултатите от извършените проверки се отразяват в „Дневник за регистриране на 

наличието  на емисии на интензивно миришещи вещества“. Не са регистрирани случаи на 

нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в АВ, от дейността на площадката. 

Операторът определя годишните количества на замърсителите, съгласно изискванията на 

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

съхранява на площадката. Резултатите от изпълнението на мерките за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества се 

документират и съхраняват. Не са получавани оплаквания за миризми. Операторът докладва в 

ГДОС стойностите на изчислените количества емитирани замърсители във въздуха. 

 Условие 10. Емисии на отпадъчни води. Условието се изпълнява. Има инструкция за 

периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, резултатите се 

документират. Не са регистрирани течове, през 2015г. Операторът зауства производствени 

отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални), 

в канализационната система на гр. Момчилград /актуален договор/. Извършен е мониторинг на 

заустените, производствени, отпадъчни води за 2015 г. Няма превишения на ИЕО. Не се заустват 

отпадъчни води в други водни обекти. Прилага се инструкция за изчисляване на количествата на 

заустваните отпадъчни води. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите 

от собствения мониторинг с ИЕО. Количеството на замърсителите се докладва, съгласно 

изискванията на Регламент 166 (ЕРИПЗ). Прилага се инструкция за проверка и поддържане на 

канализационната система за охлаждащите води. Прилага се инструкция за проверка и 

поддържане на канализационната система за БФВ, заустват се като смесен поток с 

производствени, отпадъчни води. Има актуален договор с „ВиК“ ООД Кърджали, клон  

Момчилград. Има ежемесечни отчети за 2015г.  

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. 

Сроковете за предварително съхранение на образуваните на площадката отпадъци се 

спазват.Представена е план/карта на площадката с местата за предварително съхранение. 
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Извършва се предварително съхранение само на разрешените отпадъци. Отпадъците се 

съхраняват разделно, в подходящи съдове, обозначени с код и наименование, разположени 

върху непропусклива повърхност. Прилага се инструкция за оценка на съответствието за 

предварителното съхранение с условията на КР. За транспортиране извън площадката отпадъци 

се предават на „Витал Ресурс“ЕООД, гр. Пловдив, съгласно сключен договор от 31.03.2015г. и 

приемо-предавателен протокол. Образуваните за 2014г. и 2015г. отпадъци са предадени на 

14.10.2015г. При проверката са представени договора и приемо-предавателен протокол. 

Операторът предава отпадъци за оползотворяване на „Витал Ресурс“ЕООД, гр. Пловдив. Не се 

предават отпадъци за обезвреждане. Измерват се и се изчисляват количествата на образуваните 

отпадъци, съгласно инструкция от 27.01.2016г.. Резултатите се записват в отчетна книга.Не се 

превишават разрешените в КР количества.В момента на проверката не бяха представени 

работни листове за класификация на отпадъците. Същите бяха представени, допълнително с 

писмо изх.№43/2016г. Води се отчетна книга за дейностите по управление на отпадъци по 

образец ,съгласно Наредба 1/04.06.2014г. Изпратен е ГО в ИАОС.Информацията за дейностите 

по  управление на отпадъци се съхранява съгласно изискванията. Обобщената информация се 

докладва с ГДОС. На площадката не се образуват опасни отпадъци. 

Условие № 12. Шум. Условието се изпълнява. През 2015г. е извършен собствен 

мониторинг на нивата на шум. Резултатите са отразени в Протокол от изпитване № 

1031/23.11.2015г. Измерванията са извършени от Лаборатория по екология, към „КЦМ“ АД, 

гр.Пловдив. Лабораторията е акредитирана и притежава сертификат № 89ЛИ от 07.10.2015г. Не 

са регистрирани превишения на регламентираните нива за шум. Измерванията са извършени в 

19 измервателни точки по измерителен контур и една в точката на въздействие. Разработена е и 

се прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. Прилага се инструкция 

за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на 

производствената площадка и в мястото на въздействие. Резултатите от наблюдението се 

документират и съхраняват на площадката. Резултатите от оценката на съответствието се 

документират и съхраняват на площадката. Не са получавани оплаквания. 

Условие №13. Опазване на подземните води и почви от замърсяване. 

 Условието се изпълнява. Операторът е представил в РИОСВ и в ИАОС план за 

мониторинг на почви. Планът е съгласуван от ИАОС. 

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии. Изготвена е инструкция за 

оценка на възможността за изпускане на замърсители в резултат от аварийна ситуация. 

Предвидени са и са описани възможни аварийни ситуации са набелязани мерки за 

ограничаването и ликвидирането им.Подготвен е дневник в които да се записва информация за 

всяка възникнала аварийна ситуация.До момента няма възникнали аварийни ситуации.Не са 

измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

V. Съответствие, последващ контрол 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. Не се налага 

извършване на последваща проверка. 


