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Д О К Л А Д

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно
разрешително №348-Н0/2008г.

В периода от 10.05.2010г. до 21.05.2010г. експерти от РИОСВ – Хасково, в
изпълнение на съгласуван с дирекция ”Политики по околна среда” и дирекция
„Превантивна дейност” при МОСВ график и съгласно заповеди № 44 и 45/2010г. на
Директора на РИОСВ – Хасково, извърши проверка относно изпълнението на
условията и сроковете в Комплексно разрешително №348-Н0/2008г., издадено на
“Жюлив”ООД, площадка в с. Войводово.

Издаденото комплексно разрешително разрешава експлоатацията на
инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери), включваща:

1. Център II (10 броя халета);
2. Център III (10 броя халета);
При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

- условие 5 - управление на околната среда. Условието се изпълнява.
Операторът прилага система за управление на околната среда, отговаряща на
изискванията на условията в КР.

- условие 7 – уведомяване. Условието се изпълнява. Досега през годината не е
имало аварийни замърсявания.

- условие 8. Използване на ресурси. Условието се изпълнява. Не се
превишават разрешените количества използвани вода, енергия, спомагателни
материали и горива.

- условие 9 - емисии в атмосферата - Условието се изпълнява. Не са
установени неорганизирани емисии и емисии на интензивно миришещи вещества.
- условие 10 – емисии на отпадъчни води - Условието се изпълнява. Не е
констатирано пряко заустване на производствени отпадъчни води. Битово –
фекалните отпадъчни води се заустват в две водоплътни ями. Има сключен
договор с T&G “Мастер Клеан” – представлявано от Т. Гьоков за извозване на
отпадъчните води. Представена е фактура от почистването през 2009г.

- условие 11 – управление на отпадъци - условието се изпълнява.
Образуваните отпадъци на площадката не се различават по вид (код и
наименование за отпадъците) и не превишават разрешените количества.

- условие 13 – опазване на почвата и подземните води от замърсяване -
условието се изпълнява. Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни
вещества в почвите и подземните води.

- условие 14 – предотвратяване и действия при аварии - условието се
изпълнява. През периода няма аварийни ситуации, оказващи въздействие върху
здравето на населението и околната среда.

Констатациите от проверката са, че Операторът изпълнява условията от
комплексно разрешително №348-Н0/2008г.


