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Д О К Л А Д 

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

Комплексно разрешително № 348-Н0-И0-А0-ТГ1/2010г., издадено на “Жюлив”ООД, гр. 

Стара Загора, площадка с. Войводово 

 
На 04.06.2018 г. в изпълнение на Заповед № 35/04.06.2018 г.на Директора на РИОСВ 

– Хасково и утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2018г., 

беше извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително №348-Н0-И0-А0-ТГ1/2010г., издадено на “Жюлив”ООД, гр. Стара Загора, за 

работна площадка, намираща се в с. Войводово, община Хасково, ЕИК 119053781. 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици (бройлери) в с. Войводово, общ. 

Хасково е с режим на работа - 7 дневна работна седмица. 

Законен представител на “Жюлив”ЕООД е Иван Ангелов, адрес: гр. Стара Загора, кв. 

Индустриален, птицекланица “Градус”. 

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 №348-Н0-

И0-А0-ТГ1/2010г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: 

Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери), включваща: 

1. Център II (10 броя халета); 

2. Център III (10 броя халета); 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

При проверката се констатира, че: 

Условие 4. Капацитет на инсталациите. Условието се изпълнява. Капацитета на 

инсталацията не се превишава, докладва се с ГДОС. 

Условие 5. Управление на околната среда Условието се изпълнява. 

Изготвена е програма за обучение на персонала през 2018г. Проведено е  занятие през м. 

април и е планирано друго занятие през м. юни. За проведените занятия се изготвят 

протоколи. Изготвен е списък на необходимите инструкции. Изготвена е инструкция за 

актуализация на документите. Изготвени са и се прилагат необходимите инструкции за 

експлоатация и поддръжка съгласно КР. Изготвени са и се прилагат инструкции за 

мониторинг на техническите и емисионни показатели съгласно КР. Изготвени са и се 

прилагат инструкции за периодична оценка на съответствието.  Изготвена е и се прилага 

инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. Прави се оценка на допуснатите несъответствия, причини за 

несъответствието и предприетите коригиращи действия. Изготвена е инструкция за 

преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите. Изготвена е 
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инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, не са възниквали аварийни 

ситуации, няма промяна в пътищата, съоръженията или инсталациите на площадката. 

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Няма аварийни ситуации и не са 

нарушавани нормите за изпускане на замърсители в околната среда. 

Условие 8. Използване на ресурси 

Условие 8.1. Използване на вода. Условието се изпълнява. Има издадено актуално 

разрешително № 31520408/08.01.2014г. за водовземане от подземен водоизточник, чрез два 

броя тръбни кладенци. Разрешените количества на използваната вода не се превишават. 

Прилага се инструкция за експлоатация и поддържка на поилните системи които са основен 

консуматор на вода. Прилага се инструкция за контрол на техническото състояние на 

водопроводната мрежа. Количествата използвана вода се отчита чрез два бр. 

водоизмервателни устройства. Прилагат се инструкции за измерване/изчисляване и 

документиране на изразходваните количества вода.  Прилагат се инструкции за оценка на 

съответствието на изразходваните количества вода. Води се дневник за техническото 

състояние на водопроводната система. 

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

чрез два електромера(по един на всеки център), а топлоенергията се изчислява, съгласно 

разработена инструкция. Годишните разходи на единица продукт се докладват с ГДОС. 

Изготвени са и се прилагат инструкциите, които се изискват по условието. Водят се месечно 

Дневници и се извършват профилактични проверки. 

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

вентилационните газове от всички организирани източници не превишава регламентираните 

стойности. Емисиите на вредни вещества от  площадката се изпускат организирано. 

Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 

неорганизирани емисии. Резултатите от оценката се отразяват от еколога на 

„Жюлив“ЕООД–площадка в с.Войводово ежемесечно в дневник. Разработена е и се прилага 

инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от извършената 

оценка се отразяват ежемесечно в дневник. Товаро-разтоварните и други дейности с 

прахообразни вещества се извършва съгласно изискванията на чл.70 от Наредба 

№1/27.06.2005г. Фуражите и суровините се разтоварват в закрити силози, храненето на 

птиците се осъществява по автоматични хранилки и поилки. Дейностите се извършват по 

начин недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката. Торовата 

постеля от халетата се отстранява и извозва  своевременно след всяка партида птици. 

Разработена е и се прилага инструкция за предприемане на действия за идентифициране на 

причините за поява на миризми, установяване на причините и предприемане на мерки за 

ограничаването им. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи 

вещества. Емисиите, генерирани от площадката не водят до нарушаване на НДЕ. Годишните 

количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух се докладват съгласно 

изискванията на регламент №166/2006г. Информацията за всички вещества и техните 

количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ се съхранява на площадката. Ежегодно се 

докладват вида и количествата на замърсителите чрез ГДОС и се отразяват в ЕРИПЗ. 

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на 

площадката са документирани и се съхраняват. До момента не са постъпвали оплаквания за 

миризми, в резултат от дейностите извършвани на площадката на „Жюлив“ЕООД в 

с.Войводово.  

Условие 10. Емисии в отпадъчните води Условието се изпълнява. На обекта няма 

производствени, отпадъчни води. Такъв поток не се зауства. Не се констатира наличие на 

отпадъчни води в канавките за дъждовни води. Битово – фекалните отпадъчни води се 

отвеждат във водоплътни изгребни ями, за които са определени географските координати. 



 3 

Не е констатирано пряко заустване на производствени, отпадъчни води. Има сключен 

договор ( №436/30.03.2016г.) с T&G “Мастер Клийн” – представлявано от Т. Гьоков за 

почистване на водоплътните ями и извозване на отпадъчните води до ПСОВ. За 2018 г. 

водоплътните ями са почистени през м. март. Има инструкция за периодична проверка и 

поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, проверки се извършват веднъж 

месечно. Прилага се инструкция за периодична проверка и почистване на водоплътните ями, 

проверки се извършват веднъж месечно.  Документира се и се съхранява информация за 

периодична проверка и почистване на водоплътните ями, информацията се предоставя при 

поискване.   

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. Не се установи наличие на 

отпадъци различни по вид и превишаващи разрешените количества. Площадката за 

съхранение на отпадъците отговаря на нормативните изисквания. Отпадъците се събират 

съгласно нормативната уредба. Няма такива отпадъци, които изискват подлагането им на 

допълнителна обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния 

обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид. Флуоресцентни 

тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събират разделно, на закрито, на оградена и 

обозначена с табели площадка. В момента на проверката няма налични отпадъци с код 16 06 

01*. Ежемесечно се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените 

несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Към момента няма установени 

несъответствия. Няма отпадъци, които се съхраняват на площадката за по-дълги срокове от 

разрешените. Временно се съхраняват единствено отпадъците, определени с Условие 11.1 на 

настоящото разрешително. Опасните отпадъци се съхраняват в плътно затварящи се, 

обозначени метални контейнери, поставени върху бетонирана повърхност под навес в 

отделно обособени клетки от метална мрежа. Площадката, където се съхраняват временно 

флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак отговаря на изискванията. В 

момента на проверката няма налични отпадъци с код 16 06 01*. Площадката, където се 

съхраняват временно метални отпадъци, сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с 

изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*,  отговаря на 

изискванията. Площадката, където се съхраняват временно компоненти, отстранени от 

излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 отговаря на 

изискванията. Отпадъците се съхраняват на достатъчно голямо разстояние едни от други, 

както и от др. вещества и материали, така, че не се допуска тяхното смесване. Ежемесечно се 

прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с 

условията на разрешителното. Към момента няма установени несъответствия. 

Транспортиране на опасни отпадъци на територията на площадката се извършва единствено 

със специализиран транспорт. За транспортиране се предават отпадъците, определени с 

условие 11.1, извън територията на площадката, единствено на фирми притежаващи 

необходимите разрешителни. При предаване на опасните отпадъци за 

оползотворяване/обезвреждане се изготвя „транспортна карта“. При транспортиране на 

отпадъци се изготвят необходимите документи, които се предоставят при поискване от 

контролните органи за периодична оценка на съответствието на транспортирането на 

отпадъците с условията на разрешителното. Отпадъците, образувани от дейността на 

предприятието, се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица 

притежаващи необходимите документи. Ежемесечно се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с 

определените в условията на настоящото разрешително изисквания. Към момента няма 

установени несъответствия. През 2017г. отпадък с код 10 01 01 е предаван за обезвреждане 

чрез депониране на РЦУО с.Гарваново, въз основа на сключен писмен договор с общ. 

Хасково. През 2018г. не са предавани отпадъци за депониране. Ежемесечно се прилага 

инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в 

условията на настоящото разрешително изисквания. Към момента няма установени 
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несъответствия. Прилага се инструкция за измерване/изчисляване на образуваните отпадъци. 

Ежемесечно се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива. Към момента няма 

установени несъответствия. Годишните количества отпадъци, предадени на фирми, се 

отчитат за всеки отпадък по кодове. Информацията се документира и съхранява от 

оператора и се предоставя на компетентния орган при поискване. Извършено е основно 

охарактеризиране на отпадъците с кодове: 10 01 01 и 17 01 07. В обекта се води отчетност за 

отпадъците в отчетна книга по образеца на Приложение №1 от отменената Наредба 

№2/2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Книгата е заверена от РИОСВ-

Хасково и е обща за всички отпадъци. Води се коректно, като се попълва ежемесечно според 

изискванията. Вписват се нулеви количества за отпадъците, които не се образуват през 

дадения месец. 

Годишните отчети за отпадъците за 2017г. са изпратени в ИАОС-София в 

законоустановения срок (01.02.2018г), видно от представената при проверката разписка за 

доставка. 

Условие 12. Шум. Условието се изпълнява. През месец май 2018г. са извършени СПИ на 

шума, излъчван в околната среда от дейността на „Жюлив“ЕООД – площадка в с.Войводово. 

Измерванията са извършени от акредитирана изпитвателна лаборатория ЛИМСУ към ЦИЕС, 

гр. Стара загоар. Резултатите от извършените измервания не превишават регламентираните 

гранични стойности за вечерно, дневно и нощно ниво по границите на производствената 

площадка и в мястото на въздействие. Извършва се наблюдение на посочените в условие 

12.2.1 параметри. Разработена е инструкция за наблюдение веднъж годишно на показателите 

по Условие 12.2.1 и се прилага. Разработена е инструкция за оценка на съответствието на 

установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в 

мястото на въздействие с разрешените такива и се прилага. Резултатите от оценката се 

отразяват в дневник, който се води от еколога на „Жюлив“ЕООД. Наблюденията се 

извършват, съгласно изискванията на Наредба №54/13.12.2010г. Резултатите от 

наблюдението се съхраняват на обекта. Документирани са резултатите от оценката на 

съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и 

в мястото на въздействие с разрешените такива, съхраняват се на площадката и се 

представят при поискване. 

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Условието се 

изпълнява. Прилага се инструкция за периодична проверка, за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, резултатите се документират в дневник. Няма констатирани 

разливи и изливане на вредни и опасни вещества на работната площадка. Осигурени са 

необходимите количества сорбиращи материали (пясък), съхраняват се на подходящи места. 

Прилага се инструкция за отстраняване на разливи, води се дневник и ежемесечни 

протоколи от проверки. Няма констатирани течове. Товаро-разтоварни дейности се 

извършват на определените места. Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или 

непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в 

подземните води. Не са възниквали аварийни ситуации. 

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии. Условието се изпълнява. Изготвена е 

инструкция за оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в 

канализацията. Разработен е и се спазва вътрешен авариен план. Разработена е инструкция с 

мерки за ограничаване или ликвидиране на последствия при залпови замърсявания с 

отпадъчни води. Не е възниквала аварийна ситуация. Не са констатирани инцидентни 

случаи, които да причинят замърсяване на повърхностни и подземни води. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. 


