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 Д О К Л А Д 

 

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете 

в Комплексно разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г., издадено на 

“Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково 

 

На основание Заповед № 4/2015г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

изпълнение на плана за контролната дейност на инспекцията през 2015г., в 

периода от 23.02.2015г. до 27.02.2015г. е извършена проверка на инсталация за 

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

на “Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. “Институтска” №8, ЕИК126044817, представлявано 

от Павел Петров Челебиев – Изп. Директор. 

 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 

обекта за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

- инсталация за интензивно отглеждане и гушене на патици, т. 6.6 a) от 

Приложение 4 на ЗООС, която е собственост и е експлоатирана от “Галус”АД, 

гр. София, площадка гр. Хасково; 

- изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително 

№№226-Н1-И0-А1/2011г. 

III. Констатации от проверката: 

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия: 

- Условие 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява. 

“Галус”АД прилага система за управление на околната среда (СУОС), 

отговаряща на следните условия: 

Определен е персонала, който ще извършва конкретни дейности по 

изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение 

на условията в разрешителното. Съгласно заповед № 1/20.01.2015г. и 
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програмата към нея са планирани занятия по 4 теми, за всяко тримесечие на 

годината. Изготвен е актуален списък на органите/лицата, които трябва да 

бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и 

начини за контакт. Прилага се инструкция за преразглеждане и при 

необходимост актуализиране на инструкциите –актуализирани са инструкции 

по условие 11, води се документация за иззетите документи. Изготвена е 

инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са 

сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите при авария, както и 

средства за лична защита и средства за оповестяване на аварията– не се е 

налагало да бъдат актуализирани.  

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Не са установени 

случи на непосредствена заплаха за екологични щети, няма случаи на 

причинени екологични щети. Няма авариини замърсявания. БД ИБР  е 

уведомявана за възникнали повреди на измервателните уреди и са предприети 

мерки за своевременното им отстраняввване. 

Условие 8. Използване на ресурси. 

Условие 8.1. Използване на вода. Условието се изпълнява. 

Използването на вода за производствени нужди се извършва съгласно 

издадено, актуално разрешително за водовземане- № 31520044/13.06.2008г. 

Има монтирано водоизмервателно устройство, пломбирано с пломби на БД. 

Използваните количества вода не превишават разрешените.Количествата се 

отчитат ежемесечно и се записват в таблица. Прави се оценка за съответствие 

на годишно изразходваните количества. Прилага се инструкция за поддържане 

на водопроводната мрежа на площадката.  

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция 

за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на 

вентилаторите и на технологичното и пречиствателно оборудване. Води се 

месечен отчет и се изчислява годишната консумация, която се сравнява с 

нормата за ефективност. 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 установяват 

причините  и се набелязват коригиращи действия. 

Условие 9. Емисии в атмосферата.  Условието се изпълнява. Всички 

технологични и вентилационни газове се изпускат организирано от комини, не 

са установени не разрешени, организирани източници на емисии. Дебитът на 

газовете не превишава разрешения по условието. Не са предвидени СПИ на 

отпадъчните газове тъй като общата мощност на използваните отоплителни 

печки не превишава 0.5MW. Емисиите на отпадъчните газове от площадката 

не нарушават нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния 

въздух. За намаляване на емисиите от амоняк се прилага специален 

хранителен режим за отглежданите птици. Годишните количества на емисиите 

от амоняк се изчисляват. Торта се извозва веднага след почистване на 

халетата. Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на 

източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и 

предприемане на мерки за ограничаването им. Не са установени източници на 

неорганизирани емисии. Изготвен е дневник, в който е отразено, че не са 
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постъпили оплаквания за наличие на миризми. Докладват се  количествата на 

изпусканите вредни емисии по ЕРИПЗ. Информацията се съхранява. 

Условие 10. Емисии в отпадъчните води.  Условието се изпълнява. 

Спазват се условията за заустване на отпадъчни води. Изградената ПСОВ 

работи. Изготвена е документация, съдържаща технологични параметри, 

чиито контрол и поддържането на оптималните им стойности осигурява 

нормалната работа на ПСОВ. Прилага се инструкция за поддържане на 

оптималните стойности на технологичните параметри. Резултатите от 

мониторинга на контролираните параметри за ПСОВ се съхраняват. Прави се 

оценка на съответствието им с определените, оптимални стойности. 

Байпасната връзка за заустване на непречистени води е пломбирана. Смесения 

поток пречистени производствени и битово-фекални отпадъчни води се 

зауства в Сухо дере, като се изпълняват условията посочени в таблица 

10.1.2.1.1. Заустваните отпадъчни води не нарушават категорията на Сухото 

дере. Не са регистрирани залпови изпускания и аварийни ситуации. 

Операторът извършва собствен мониторинг на заустваните води. 

Пробовземането и анализа се извършва от ИЛЕ при „Неохим“ АД. Дебита на 

заустваните отпадъчни води се измерва чрез дебитомер, данните се записват в 

дневник. Изпусканите замърсители от площадката се докладват по ЕРИПЗ.  

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. 

Образуваните на площадката отпадъци не се различават от разрешените с 

табл. 11.1, 11.2., 11.3., 11.4., и се събират на определените за това места. 

Операторът събира отпадъците по схемата за разделно събиране. За 

намаляване на обема на отпадъците на предварително третиране  чрез филтър 

преса се подлагат отпадъци с код 19 08 12. Флуоресцентни тръби и др. 

отпадъци съдържащи живак се събират и съхраняват съгласно изискванията на 

КР,  като е осигурено необходимото количество сяра. Нехлорирани моторни 

смазочни масла и масла за зъбни предавки и хидравлични масла на минерална 

основа не са генерирани като отпадъци, но са осигурени са два бр. 

специализирани съдове за събирането им. Изготвена е и се прилага 

инструкция за оценка на съответствието на събирането на отпадъци с 

изискванията на КР, извършва се месечен преглед, няма констатирани 

несъответствия. Операторът съхранява временно отпадъците посочени в усл. 

11.1.1. и съгласно табл.11.1., 11. 2., 11.3., 11.4. На площадката са генерирани и 

се съхраняват временно отпадъци с код: 15 01 01;  15 01 04; 19 08 12; 10 01 

01;15 01 10*. За съхранението на опасни отпадъци са осигурени подходящи 

контейнери, които са обозначени с надписи. Не е констатирано смесване на 

опасни с други отпадъци. Площадките за временно съхранение на отпадъците 

съгласно таблиците в условие 11.1.1. отговарят на изискванията на КР, 

извършва се ежемесечен преглед, няма констатирани несъответствия. 

Генерираните на площадката отпадъци се предават за транспортиране 

единствено на лица, притежаващи  регистрационен документ  по ЗУО на база 

сключени писмени договори. Представен е  договор с „Анес 96“ООД, 

притежаващо регистрационен документ № 09-РД-099-01/05.04.2013г. За всяка 

партида предадени опасни отпадъци са изготвени приемно-предавателен 

протокол, подписан и подпечатан от двете страни - съдържащ код, 
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наименование и количество на отпадъка, и идентификационен документ – 

съгласно приложение № 8 от Наредба №1/2014г. Прилага се инструкция за 

съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР- няма 

констатирани несъответствия. Отпадъците по условие 11.1.1.се предават за 

оползотворяване, преработване, и рециклиране на лица, притежаващи 

необходимите документи по  ЗУО или КР за тази дейност. Сключени са 

договори с „Анес 96“ООД и „Хамбургер ресайклинг- България“ ООД. Прилага 

се инструкция за съответствие на обезвреждането на отпадъците с условията 

на КР. Генерираните отпадъци се изчисляват/измерват количествено, прилага 

се инструкция за съответствие. Операторът документира и докладва 

извършваните дейности по управление на отпадъците съгласно изискванията 

на Наредба №2/2013г. отм. и Наредба№1/2014г за реда и образците, по които 

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

водене на публични регистри (ДВ бр. 51/2014 г.) . 

Условие 12. Шум. Условието се изпълнява. През 2014г. е извършен 

мониторинг на шума. Измерванията показват, че в местото на въздействие 

няма превишаване на нивата на шума.Извършено е наблюдение на 

показателите на общата звукова мощност и нивата на звуковото налягане. 

Резултатите са документирани и се съхраняват. Разработена е и се прилага 

инструкция за оценка на съответствието – няма несъответствия. 

 Условие 13А. Опазване на подземните води от замърсяване. 

Условието се изпълнява. Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни 

вещества в подземните води, както и инжектиране и реинжектиране на 

приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните 

води. Прилага се инструкция за отстраняване на разливи, не са установени 

такива.На площадката са осигурени достатъчно количество подходящи, 

сорбиращи вещества, за почистване в случай на разливи – не са констатирани. 

Товаро- разтоварните дейности се извършват на определените за това места. 

Условие 14. Предотвратяване и действие при аварии и случаи на 

непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични 

щети. Условието се изпълнява. Изготвена е собствена оценка на възможни 

случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени 

екологични щети. Предвидени са мерки за предотвратяването им. Не е имало 

авариини ситуации, не е имало залпови изпускания на отпадъчни води. 

Изготвена е инструкция за ограничаване или за ликвидиране на последствията 

при евентуални залпови замърсявания. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Не са давани предписания на Оператора. 

V. Съответствие, последващ контрол 

При проверката не са констатирани несъответствия и не се налага 

извършване на последваща проверка. 


