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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 № 32/2012г. на Директора на РИОСВ – Хасково и 

в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на 

инспекцията през 2012г., в периода от 11.06.2012г. до 20.06.2012г. 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 на “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 следните условия: 

Определен е персонала, който ще извършва конкретни дейности по 

изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение 

на условията в разрешителното със Заповед № 001/08.01.2010г. на Изп. 

Директор. Изготвени са списъци на персонала, който ще извършва конкретни 
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дейности по изпълнение на КР. Списъците се актуализират при всяка промяна 

на персонала/лицата или отговорностите. Изготвена е програма за обучение на 

персонала. За проведеното обучение се изготвя протокол, който се подписва 

от ръководителя и обучаваните. Изготвена е инструкция за актуализация на 

документите. Отговорните лица вземат решение за промяна на 

документацията. Новите актуализирани документи се утвърждават от 

изпълнителния директор, изземват се отменените версии и се заменят с 

актуализираните. Поддържа се актуална информация на площадката относно 

отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително 

списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за 

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

бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и 

начини за контакт (включително за спешни случаи). Прилага се инструкция за 

преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите – след 

реконструкция, ремонт, аварийни ситуации и периодично-не по-рядко от 

веднъж на 5 години. Изготвена е инструкция за аварийно планиране и 

действия при аварии. Дневниците от периодичното обучение се съхраняват на 

производствената площадка. Определени са сборни пунктове и пътища за 

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

средства за оповестяване на аварията.  

Условие 8. Използване на ресурси 

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

експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на 

вентилаторите и топлообменните части на технологичното и пречиствателно 

оборудване. 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 съставя лист за 

отклонения от отговорното лице с причини и коригиращи действия. 

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива. Условието 

се изпълнява. Употребяваните при работата на инсталацията за интензивно 

отглеждане на птици спомагателни материали и горива не превишават 

разрешените количества. При констатиране на несъответствие с разрешените 

количества се попълва лист за регистрация на отклонение. Съхранението на 

дезинфектантите е в съответствие със законовите изисквания. 

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява. 

Eксплоатират се печки използващи като гориво дърва с посочената в КР 

мощност т.е дебитът на газовете не превишава този по условието. Всички техн. 

и вентилационни газове се изпускат организирано от комини. Не е предвиден 

мониторинг на отпадъчните газове поради малката мощност на отоплителните 

печки. Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на 

източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и 

предприемане на мерки за ограничаването им. Изготвен е дневник, в който е 

отразено, че не са постъпили оплаквания за наличие на миризми. 

В годишния доклад са изчислени количествата на вредните емисии по 

ЕРИПЗ. 
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Условие 10. Емисии в отпадъчните води  Условията се изпълняват с 

изключение на Условие 10.1.1.2. 

Изградена е ПСОВ. Не е изготвена документация, съдържаща 

технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа - 

посочени в част „Технологична” на инвестиционния проект за ПСОВ, 

оптималните им стойности, честотата на мониторинг, вида на оборудването за 

мониторинг и резервните части за обезпечаване на работата на съоръжението. 

Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на непречистени 

отпадъчни води са пломбирани. Отпадъчните води от битовата сграда и І-ви 

център се заустват във водоплътна яма, а не съгласно изискванията на КР. 

Отпадните води от ямата се извозват със специализиран транспорт до ПСОВ. 

Извършва се собствен мониторинг на отпадъчните води на изход от 

пречиствателната станция съгласно КР. Отчитат се количествата отпадъчни 

води, зауствани в Сухо дере и се документират в Дневник. 

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. 

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по Условие 2 не се 

различават по вид (код и наименование за отпадъците) и не превишават 

количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3. и 

Таблица 11.4. Операторът събира отпадъците по схемата за разделно събиране 

на отпадъците, представена в заявлението и в съответствие с нормативната 

уредба по околна среда. Площадките за временно съхранение на отпадъците 

съгласно таблиците в условие 11.1 отговарят на изискванията на КР. Прилагат 

се инструкциите по условието и резултатите се документират. Представени са 

Протоколи от изпитване на отпадъците – сгурия, шлака и дънна пепел от 

котли с код 10 01 01; отпадъци от решетки и сита 19 08 01 и утайки от 

биологично пречистване на промишлени води, различни от упоменатите в 19 

08 11 с код 19 08 12. Не са изготвени доклади за основно охарактеризиране на 

отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране, съгласно 

Приложение № 1 от ръководството, утвърдено със Заповед №РД-

824/11.11.2011г. на Министъра на околната среда и водите. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

1.Да се представи в РИОСВ – Хасково документация, съдържаща 

технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимална работа на 

ПСОВ, оптималните им стойности, честотата на мониторинг, вида на 

оборудването за мониторинг и резервните части за обезпечаване на работата 

на съоръжението. 

срок: 31.08.2012г.  

отговорник: Павел Петров Челебиев 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с 

изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание и е 

поставен срок за тяхното отстраняване. 

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща 

проверка при необходимост на място и/или по документи. 


