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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-Н0-И0-А0-ТГ1/2010г., издадено на “Жюлив”ООД, гр. 

Стара Загора, площадка с. Войводово 

 
На 06.03.2014 г., в изпълнение на Заповед № 7/05.03.2014 г. на Директора на РИОСВ 

– Хасково и утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2014г., 

екип в състав : 

- инж. Димитър Консулов- главен експерт “КПКЗ”; 

- инж. Стоян Литов – главен експерт, отдел ”КОС”; 

- инж. Стела Крумова – главен експерт, Н-ние “УООП”; 

- инж. Кера Узунова – главен експерт, сектор “ОЧВ”; 

- Бистра Пенева – главен експерт “КПКЗ”; 

- инж. Петко Георгиев – представител на БД „ИБР”, гр. Пловдив; 

извърши проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително №348-Н0-И0-А0-ТГ1/2010г., издадено на “Жюлив”ООД, гр. Стара Загора, 

площадка с. Войводово, ЕИК 119053781. 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици (бройлери) в с. Войводово, общ. 

Хасково е с режим на работа - 7 дневна работна седмица. 

Законен представител на “Жюлив”ООД е Иван Ангелов Ангелов, адрес: гр. Стара 

Загора, кв. Индустриален, птице-кланица “Градус”. 

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 №348-Н0-

И0-А0-ТГ1/2010г 

II. Проверени инсталации и дейности: 

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: 

Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери), включваща: 

1. Център II (10 броя халета); 

2. Център III (10 броя халета); 

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

При проверката се констатира, че: 

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. При постъпване на работа се провежда начален 
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инструктаж, на три месеца – периодичен, а при извънредни ситуации – извънреден. 

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. Изготвени са и се прилагат инструкции за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели съгласно КР. Изготвени са и се прилагат инструкции 

за периодична оценка на съответствието.  Изготвена е и се прилага инструкция за 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. От еколога се води Дневник, включващ месечна оценка, причини за 

несъответствието и предприети коригиращи действия. Изготвена е инструкция за 

преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите. Изготвена е 

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. Има монтирани измервателни устройства, пломбирани с пломби на БД УВ ИБР 

– Пловдив. Извършва се отчитане по водомерни показатели и се води ежемесечно дневник. 

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 по условието. Водят се месечно 

Дневници и се извършват профилактични проверки. 

Условие 8.3. Спомагателни материали и горива. 

Условието, като цяло се изпълнява, с изключение на условие 8.3.4.2. Употребяваните при 

работата на инсталацията за интензивно отглеждане на птици спомагателни материали и 

горива не превишават разрешените количества. Резултатите се документират в Дневник. 

Извършва се от еколога. Извършва се месечно оглед на съоръженията Отговорник е еколога. 

Условие 8.3.4. Съхранение на спомагателни материали. 

Условие8.3.4.2. Условието не е изпълнено. През 2013 г. са закупени по-големи количества 

въглища (това количество не се регламентира с издаденото КР). При складирането на тези 

количества на площадката посочена в Заявлението за издаване на КР, поради малката площ 

е възникнала опасност от самозапалване, предизвикана от дебелия слой на складираните 

въглища. За предотвратяване на тази опасност Операторът е складирал допълнителните 

количества на нова площадка, за което РИОСВ – Хасково е уведомено впоследствие. Внесен 

е актуализиран план с нанесено местоположението на новата площадка. Няма други 

изисквания към площадките за съхранение на въглища. 

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява. Eксплоатират се печки 

използващи като гориво дърва и въглища с посочената в КР мощност т.е дебитът на 

газовете не превишава този по условието. Всички технологични и вентилационни газове се 

изпускат организирано от комини. Не е предвиден мониторинг на отпадъчните газове 

поради малката мощност на отоплителните печки. Прилагат се инструкции за периодична 

оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии и миризми, установяване на 

причините и предприемане на мерки за ограничаването им. Изготвени са дневници, в които 

е отразено, че не са постъпили оплаквания за наличие на миризми, както и че не са 

възникнали неорганизирани емисии. 

В годишния доклад са изчислени количествата на вредните емисии по ЕРИПЗ. 

Условие 10. Емисии в отпадъчните 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 Клийн” – 

представлявано от Т. Гьоков за извозване на отпадъчните води. Има договор с ПСОВ за 

2013 г. – 4 курса, а за 2014 г. – 2 курса. 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. 
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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. Дружеството предава 

за транспортиране и последващо третиране отпадъци на „Феролекс ресайкъл” ЕООД, 

притежаващо необходимите документи по Закон за управление на отпадъците за 

извършване на тези дейности – регистрационен документ с № 13-РД-193/23.01.2013 г. и 

решение за дейности с отпадъци №13-ДО-447-00/29.01.2013 г. През 2013 г. не са предавани 

опасни отпадъци за транспортиране и последващо третиране. Инструкцията за периодична 

оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците е утвърдена през 2008 г. и е в 

съответствие с условията на КР. В инструкцията не е отразена промяната в нормативната 

уредба. Няма новообразувани отпадъци. Отчетността по отпадъците се води съгласно 

нормативните изисквания. До месец юни 2013 г. „Жюлив” ООД води отчетна книга, 

обособена на раздели за всеки отпадък, по Приложение № 3 от Наредба №9/2004 г., (отм. 

ДВ бр. 10/2013 г.). От месец юли дружеството попълва отчетна книга за образуваните 

производствени и опасни отпадъци по Приложение № 1 от Наредба №2/2013 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публичния регистър (ДВ бр.10/2013 г. изм. и доп. ДВ бр.86/2013). Отчетната 

книга е обособена по раздели за всеки един отпадък, прошнурована, номерирана и заверена 

от РИОСВ Хасково на 26.03.2013 г. 

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Условието се 

изпълнява. Прилага се инструкция за периодична проверка на течове. Води се дневник. Има 

осигурени инертни материали до склада за съхранение на химикали. 

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 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. 


