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Д О К Л А Д 

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

разрешително №202-Н0-И1-А1/2013 г., издадено на “Яйцепром”АД, гр. Кърджали, 

площадка гр. Момчилград 

 
На основание Заповед № 80/2014 г. на Директора на РИОСВ – Хасково от 17.11.2014 г.до 

21.11.2014 г. е извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в 

Комплексно разрешително №202-Н0-И1-А1/2013 г, издадено на “Яйцепром”АД, гр. Кърджали, 

площадка гр. Момчилград, ЕИК № 108016819. Законен представител на “Яйцепром”АД е Сашо 

Маринов Владимиров, сл. адрес: гр. Кърджали, бул. „България”, №61. 

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 №202-Н0-И1-

А1/2013 г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.6 а от Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация за интензивно отглеждане на птици – подраставши за кокошки (ярки) и 

кокошки носачки, включваща: 

 7 броя халета; 

 Локални отоплителни съоръжения за производство на топлоенергия 

2. изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 202-Н0-И1-А1/2013 г. 

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

Условие 5. Управление на околната среда Условието се изпълнява. Определени са 

отговорните лица за изпълнение на условията по КР. Изготвени са списъци на персонала, който 

ще извършва конкретни дейности по изпълнение на КР. Изготвена е програма за обучение на 

персонала за 2014 г. Проведени са обучения през месеците май, юни и септември. 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. Изготвена е инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на 

инструкциите. Направена е актуализация на инструкциите през 2013 г. във връзка с 

актуализацията на КР. Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. 

На 01.07.2014 г. е проведено практическо занятие съгласно Плана за действия при аварии и е 

извършено проиграване на пожар на площадката. 

Условие 8. Използване на ресурси 

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

консумацията на електроенергия. Прилагат се инструкциите по условието. Водят се месечно 

Дневници и се извършват профилактични проверки. 

Условие 8.3. Спомагателни материали Условието се изпълнява. Дезинфекционните 

средства (CID 2000, CID 20) и ветеринарно-медицинските препарати (витамини и ваксини) се 
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съхраняват в затворено помещение - Позиция Л от Приложение Б-1.2 към Заявлението, което 

отговаря на следните изисквания: притежава подова и странична изолация, недопускаща 

просмукване на води или други течности в почвата под склада; осигурена е вентилация на 

помещението; няма връзка с канализацията. 

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. В хале №5 за подрастващи използваното гориво дърва е заменено с газьол. 

Съхранението на газьол е в резервоар с вместимост 15 м
3
 в новопостроена сграда с бетонирани 

основи. Отоплението става чрез пълно изгаряне с горелки тип JET. Няма изпускащо устройство 

на хале №5. Обновени са и халетата за отглеждане на кокошки – носачки, където поради 

отпадане необходимостта от отопление също са премахнати изпускащите устройства. За 

извършените промени са уведомени РИОСВ – Хасково и МОСВ. Всички технологични и 

вентилационни газове се изпускат организирано. Не е предвиден мониторинг на отпадъчните 

газове, тъй като сумарната мощност на отоплителните печки е под 0.5МВт. Прилага се 

инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, 

установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им. Води се дневник. 

Изграден е зелен пояс от дървета за предотвратяване разпространението на миризми и прах 

извън площадката. Във връзка с предотвратяване разпространението на миризми и шум извън 

площадката е изградена панелна преграда пред халета І и ІІ. 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. 

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

производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени и 

битово-фекални), в канализационната система на гр. Момчилград /актуален договор/. Извършен 

е мониторинг през месец септември 2014 г. Резултатите се документират и се прилага 

инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с 

определените максимално допустими концентрации по условие 10.1.2.1. Няма констатирани 

несъответствия. Има инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 

канализационната мрежа. Извършват се месечни проверки и се документират. Води се отчет за 

течове и ремонти. Резултатите се документират. 

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. и 

Таблица 11.2. Прилагат се инструкциите по условието и резултатите се документират. 

Отпадъците се съхраняват разделно в специални контейнери, поставени на открита площадка. 

Необходимо е контейнерите с отпадъчни опаковки да се поставят в определеното за тях 

помещение. 

Условие № 12. Шум Условието се изпълнява. Извършва се наблюдение на общата 

звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по границите 

на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. Операторът е извършил 

СПИ на нивата на шум през август 2013г. Измерванията са от акредитирана лаборатория РЛ – 

Хасково към ИАОС. Прилага се оценка на съответствието на установените еквивалентни нива 

на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените 

такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. През отчетния период не са установени несъответствия с посочените в КР 

максимално допустими нива, и не са предприемани коригиращи действия. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. 


