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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-НО-И0-А0-ТГ1/2010г, издадено на 

“Жюлив”ООД, гр. Стара Загора, площадка с. Войводово 

 

На основание Заповед № 4/08.02.2013г. на Директора на РИОСВ – 

Хасково и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на 

инспекцията през 2013г., в периода от 25.02.2013г. до 01.03.2013г.е извършена 

проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно 

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

Стара Загора, площадка с. Войводово. Дружеството е със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птице-кланица “Градус”, ЕИК 

119053781, представлявано от Иван Ангелов Ангелов . 

 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол 

относно спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно 

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

Стара Загора, площадка с. Войводово.. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

- инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери); 

-  изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително 

№348-НО-И0-А0-ТГ1/2010г. 

III. Констатации от проверката: 

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. Определени са отговорните лица за 

изпълнение на КР. Изготвена е и се изпълнява програма за обучение на 

персонала. Изготвени са и се прилагат изискваните с КР инструкции, в т.ч. 

инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за 

периодична оценка на съответствието, за установяване на причините за 
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допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия, 

инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. 

Условие 8. Използване на ресурси. 

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

издадено актуално разрешително за водовземане. Разрешените количества на 

използваната вода не се превишават.Извършва се ежемесечен контрол на 

водопроводната с-ма. Течове не са установени. Прилагат се инструкции за 

оценка на съответствието на изразходваните количества вода. 

 Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Изготвена е методика за 

изчисляване на консумацията на топлоенергия. Прилагат се инструкциите 

изисквани с условието, извършват се профилактични проверки. Резултатите 

се отразяват в дневник. 

Условие 8.3. Спомагателни материали и горива. Условието се 

изпълнява. Прилагат се инструкции за измерване/изчисляване и 

документиране на използваните количества спомагателни материали и 

горива. Резултатите от оценката на съответствието се документират. 

Извършва се периодична проверка на съоръженията и площадките за 

съхранение на спомагателните материали и горива. Резултатите се 

документират в дневник. 

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява 

Експлоатират се само описаните в КР вентилатори. Дебитът им не превишава 

посочения в КР. Не са установени източници на неорганизирани емисии. 

Емисиите са от регламентираните с КР изпускащи устройства. Спазват се 

мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии и не са установени 

такива. Не са установени емисии от прахообразни и интензивно миришещи 

вещества и не са постъпвали оплаквания за това. Докладвани  са количествата 

на замърсителите по ЕРИПЗ за 2011г. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води. Условието се изпълнява. 

Производствени отпадъчни води се заустват във водоплътни ями за които са 

определени географските координати. Битово – фекалните отпадъчни води се 

заустват в две водоплътни ями. Има сключен договор с T&G “Мастер Клеан” 

–за извозване на отпадъчните води. Води се редовен отчет. Канализационната 

мрежа се поддържа съгласно изготена инструкция. Води се редовен отчет. Не 

са констатирани течове. 

Условие 11. Управление на отпадъци.  

Образуваните отпадъци на площадката 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, 

образувани на площадката, на определените за това места, съгласно схемата 

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, прави се оценка на съответствието и резултатите 

се документират. Не се смесват опасни с други отпадъци. При 

транспортиране на отпадъци се изготвят, съхраняват и представят при 
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поискване необходимите документи. Не е предавал опасни отпадъци за 

транспортиране. Извършва се измерване – тегловно и обемно. Няма 

новообразувани отпадъци. Изготвени са 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. 

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии. Условието се 

изпълнява. Има инструкции и се води отчет. През периода не е имало 

аварийни ситуации. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания. 

 

V. Съответствие, последващ контрол. 

Констатациите от проверката са, че Операторът изпълнява условията от 

комплексно разрешително № 348-Н0-И0-А0-ТГ1/2010г. 
 


