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Д О К Л А Д

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията от
комплексно разрешително № 226-Н1/2009г., издадено на “Галус”АД, гр.
София, площадка гр. Хасково

От 04.10.2010г. до 29.10.2010г. експерти от РИОСВ – Хасково, в
изпълнение на съгласуван с дирекция ”Политики по околна среда” и
дирекция „Превантивна дейност” при МОСВ график и съгласно заповеди №
89 и № 90/2010г. на Директора на РИОСВ – Хасково извърши проверка
относно изпълнението на условията и сроковете в Комплексно
разрешително №226-Н1/2009г., издадено на “Галус”АД, гр. София, площадка
гр. Хасково.

Издаденото комплексно разрешително е за експлоатация на следните
инсталации и съоръжения:

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

При проверката бяха направени следните констатации:
Условие 5. Управление на околната среда Условието се изпълнява.
“Галус”АД прилага система за управление на околната среда (СУОС),

отговаряща на изискванията на условията.
Условие 8. Използване на ресурси
Условие 8.1. Използване на вода Условието се изпълнява. Има

актуално разрешително по ЗВ за водовземане от подземни води №
31520044/13.06.2008г. Разрешеното водно количество не се превишава.
Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи и
инструкция за проверка на техническото състояние на водопроводната
мрежа.

Условие 8.2. Енергия. Условието като цяло се изпълнява.
Консумираната електроенергия и топлоенергия в Инсталацията за
интензивно отглеждане на птици превишава стойностите, посочени в
Таблица 8.2.1.1. 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.
Констатираните за периода несъответствия са отразени.

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.



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.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води
Условието като цяло не се изпълнява. В момента се изгражда ПСОВ.
Изготвена е документация, съдържаща контролираните параметри,
оптималните им стойности, честотата на мониторинг, вида на оборудването
за мониторинг и резервните части за обезпечаване на работата на
съоръжението. Смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни
води се заустват в три неводоплътни ями и система от лагуни, а не в
точката на заустване с посочени координати в таблица 10.1.2.1.1.
Изгребните ями не са почиствани. След последната лагуна отпадъчните
води се заустват в сухо дере ІІ-ра категория. Заустваните отпадъчни води
нарушават категорията (ІІ-ра) на водоприемника. Има наложена текуща
ежемесечна санкция. Не се отчитат количествата зауствани отпадъчни
води.

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 КР.

Условие 13.Опазване на почвата и подземните води от
замърсяване. Условието не се изпълнява. Прилага се инструкция за
периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване,
разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на
течовете. Осигурено е достатъчно количество сорбиращи материали (пясък,
сяра) за почистване в случай на разливи. До момента няма разливи или
изливане на вредни вещества върху производствената площадка. Не са
изградени сондажи за мониторинг на подземни води. Изготвен е
хидрогеоложки доклад, който е представен в БД-ИБР – Пловдив.
Становището от БД-ИБР-Пловдив е, че не е задължително извършването
на собствен мониторинг на подземни води. Документацията е внесена в
ИАОС – София за преразглеждане на КР.

За констатираните неизпълнени условия на „Галус”АД е съставен акт
№ 63/13.12.2010г. Във връзка с представени обяснения от Оператора, че
забавянето в изграждането на ПСОВ се дължи на действия/бездействия на
трети лица и предстоящото въвеждане в експлоатация на пречиствателната
станция с резолюзия №2/28.12.2010г. е прекратена административната
преписка по акта.
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