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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 

 
От 25.03.2013г. до 29.03.2013г. в изпълнение на Заповед № 5/2013г. на Директора на 

РИОСВ – Хасково екип в състав : 

- инж. Димитър Консулов- главен експерт “КПКЗ, ЕО и ДА”; 

- инж. Стоян Литов – главен експерт ”Опазване на водите”; 

- инж. Кера Узунова – старши експерт “ОЧВ и вредни физични фактори”; 

- инж. Стела Крумова – главен експерт “Управление на отпадъците и опазване на 

почвите”; 

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

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

разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г., издадено на “Галус”АД, гр. София, площадка гр. 

Хасково, БУЛСТАТ № 126044817. Законен представител на “Галус”АД е Павел Петров 

Челебиев, ЕГН 5006308548, адрес: гр. София, ул. “Институтска” №8. 

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 №226-Н1-

И0-А1/2011г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

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

1. Инсталация за интензивно отглеждане и гушене на патици, включваща: 

- І-ви център - 10 сгради – отглеждане 

- ІV-ти център - 10 сгради – отглеждане 

- V-ти център - 8 сгради – отглеждане 

- VІ-ти център - 4 сгради - отглеждане  

- VІІ-ви център - 10 сгради - огушване (угояване) 

2. изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 226-Н1-И0-

А1/2011г. 

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. 

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

следните условия: 
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Определен е персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на 

условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в 

разрешителното. Изготвени са списъци на персонала, който ще извършва конкретни 

дейности по изпълнение на КР. Списъците се актуализират при всяка промяна на 

персонала/лицата или отговорностите. Изготвена е програма за обучение на персонала. За 

проведеното обучение се изготвя протокол. Изготвена е инструкция за актуализация на 

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

уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт 

(включително за спешни случаи). Прилага се инструкция за преразглеждане и при 

необходимост актуализиране на инструкциите – не е извършвана актуализация. 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.  

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

непосредствена заплаха за екологични щети, няма случаи на причинени екологични щети. 

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. Използваните количества вода не превишават разрешените. Прилага се 

инструкция за поддържане на водопроводната мрежа на площадката, извършените проверки 

и констатациите се отразяват в таблица ( приложение 1 )към инструкцията.  

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за експлоатация и 

поддръжка на електропреобразувателните части на вентилаторите и топлообменните части 

на технологичното и пречиствателно оборудване. 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  

причини и набелязват коригиращи действия. 

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива. Условието се изпълнява. 

Употребяваните при работата на инсталацията спомагателни материали и горива не 

превишават разрешените количества. При констатиране на несъответствие с разрешените 

количества се установяват причините и набелязват коригиращи действия. Съхранението на 

дезинфектантите е в съответствие със законовите изисквания. 

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

вентилационни газове се изпускат организирано от комини, дебитът на газовете не 

превишава разрешения по условието. Не е предвиден мониторинг на отпадъчните газове тъй 

като общата мощност на използваните отоплителни печки не превишава 0.5MW. 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 постъпили оплаквания за наличие на миризми. Торта се извозва веднага след 

почистване на халетата. Прилагат се мерки за намаляване емисиите от амоняк. В годишния 

доклад са изчислени количествата на вредните емисии по ЕРИПЗ. 

Условие 10. Емисии в отпадъчните води  Условието се изпълнява. Изградена е ПСОВ. 

Изготвена е документация, съдържаща технологични параметри, чиито контрол осигурява 

оптималната работа - посочени в част „Технологична” на инвестиционния проект за ПСОВ, 

оптималните им стойности, честотата на мониторинг, вида на оборудването за мониторинг 

и резервните части за обезпечаване на работата на съоръжението, както и инструкция за 

поддържането на тези параметри. Инструкцията се прилага. Отпадъчните води от битовата 

сграда и І-ви център се заустват във водоплътна яма и от там  се извозват със специализиран 

транспорт до ПСОВ. Извършва се собствен мониторинг на отпадъчните води на изход от 

пречиствателната станция съгласно КР. Отчитат се количествата отпадъчни води, зауствани 

в Сухо дере и се документират в Дневник. Аварийните и байпасни връзки за заустване се 

използват след уведомяване на РИОСВ. Контролните измервания от м. ноември 2012г. са 
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показали превишения на БПК5 , нитратен азот и общ фосфор в заустваните отпадъчни води 

в „сухото дере”, за което е наложена месечна санкция в размер на 67 лв. Не са регистрирани 

залпови изпускания. Извършва се мониторинг на смесен поток производствени и битово-

фекални води. Прави се оценка на съответствието на резултатите от собствения 

мониторинг.Изпусканите замърсители от площадката се докладват по ЕРИПЗ. 

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. 

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. През 2012г. не са образувани отпадъци от нехлорирани смазочни и 

хидравлични масла на минерална основа. Временно съхраняваните отпадъци по условие 

11.1.1. (таблици 11.1., 11.2., 11.3., 11.4.) се съхраняват на определени места, отговарящи на 

нормативните изисквания. Същите се предават периодично, съгласно сключени договори и 

съставени приемо-предавателни протоколи на фирми притежаващи разрешение по чл.37 от 

ЗУО, регистрационен документ по чл.12 от ЗУО или КР. Временно съхраняваните 

флуоресцентни тръби и др. отпадъци съдържащи живак се съхраняват разделно от другите 

отпадъци при наличие на необходимото количество сяра. На площадката не се смесват 

опасни с неопасни отпадъци и други вещества (включително не се разреждат опасни с 

неопасни отпадъци), както и не се смесват оползотворими с неоползотворими отпадъци.  

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. На площадката са осигурени достатъчно количество 

подходящи, сорбиращи вещества, за почистване в случай на разливи. 

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. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. 


