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Д О К Л А Д 

 
 

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено № 
278-H0/2008г. на оператор „ИЛМА ИЛ” ООД, гр. Пазарджик, площадка 
с. Мало Конаре. 

   
 

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за 
управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха 
проверка на „ИЛМА ИЛ” ООД по изпълнение на условия от КР № 278-H0/2008г 

Проверката се осъществи през периода от 27.06. до 28.06.2011 г. 
 

  Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за 
провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от 
Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 278-H0/2008г. 

 Обхвата на проверката включва: Изпълнение на условия в комплексно 
разрешително № 278-H0/2008г. за инсталация попадаща в обхвата на т. 6.6 „а” на 
Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ 
бр. 46/2010 год.), а именно Инсталация за интензивно отглеждане на птици, 
включваща:  
- Хале 1 с капацитет, брой места за кокошки носачки – 18 000; 
- Хале 2 с капацитет, брой места за кокошки носачки – 37 860. 
Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във 

връзка със следните условия: 
 Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;   
 Условие № 3 - Обхват; 
 Условие № 4 - Капацитет на инсталациите; 
 Условие № 5 -Управление на околната среда (СУОС); 
 Условие № 8 - Използване на ресурси; 
 Условие № 9 - Емисии в атмосферата; 
 Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води; 
 Условие № 11 - Управление на отпадъците; 
 Условие № 12 - Шум; 
 Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване; 
 Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии. 

 
•   Резултати и заключения: 
По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното -   
Освен разрешените и условие № 2 - Хале № 1 и Хале № 2, се експлоатира и нова 

сграда – хале, населена с птици.  
По Условие 3.Обхват – няма промяна в границите на площадката. Операторът е в 

открита процедура по преразглеждане на комплексното разрешително във връзка с 
планирана промяна и влязла в сила нова нормативна уредба по околна среда. За 
планираната промяна – разширение на капацитета на инсталацията за отглеждане на 
птици (изграждане на ново производствено хале) е  издадено Решение за преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

По Условие 4. Капацитет на инсталациите, се установи: по време на проверката се 
представиха данни за превишен капацитет на инсталацията, посочен в таблица 4.1 на КР. 
Представи се информация за това, че се експлоатират 3 броя халета с общ брой птици – 
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76 448, вместо разрешените Хале 1 и Хале 2 с общ брой птици 55 860. Допълнителното 
производствено хале се експлоатира от месец февруари 2011г. С това, операторът е 
нарушил Условие 4.1., а именно: Притежателят на настоящото разрешително да 
експлоатира инсталацията по Таблица 4.1 без да превишава капацитетите в 
цитираната таблица. 
Таблица 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По условие № 5. Управление на околната среда – Прилага се система за 

управление на околната среда, изискваща се с Условие 5 на комплексното разрешително. 
Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на 
дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за 
управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на 
комплексното.  

   По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за 
производствени нужди от един брой тръбен кладенец, разположен на територията на 
площадката, става  при наличие на издадено актуално разрешително за водоползване 
(водовземане), съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него. Всички 
разходни норми на единица продукция се спазват и не се нарушават. Инструкциите са 
налични и дневниците и протоколите се водят редовно. Ежемесечно се отчитат разходите 
на вода, електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на 
комплексното разрешително. Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за 
консумираните количества вода, електроенергия, суровини и спомагателни материали.  

 Не се установиха нарушения на условията за съхранение на суровини и спомагателни 
материали.  

По условие № 9. Емисии в атмосферата –  Констатира се наличие и експлоатация на 
нови, не описани в условие № 9 от КР, организирани източници на емисии в атмосферния 
въздух. На площадката е изградено нова хале, същото е населено с птици. Халето е 
снабдено с вентилационна система от 12 броя вентилатора тип В 41 и В 15. С това 
операторът е нарушил Условие 9.1. Емисии от точкови източници Условие 9.1.1. 
Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници 
по Условие 9.1.2 и Условие 9.1.3 не трябва да превишават посочените в съответните 
таблици стойности. Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани 
източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото условие и 
означени на чертеж към Прилoжение 6 от Заявлението. 
Условие 9.1.2. Инсталация за интензивно отглеждане на птици 

Таблица 9.1.2 

Изпускащо 
устройство 

пореден № 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален дебит на 
газовете 

(Nm3/h) 

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m) 

Вентилационна 
система, съставена 

Хале №1 - 
260 000 

(5 бр. вентилатори по 
2 

№ Инсталация 
Позиция на дейността по Приложение № 4 на 

ЗООС 
Капацитет 

1. 

Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на 
птици: 
 

 Хале №1 
 
 Хале №2; 

6.6 a) 

 
 
 
55860  
 
18 000  
 
37 860  
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от 5 бр. 
вентилатори  тип 
В41 и 4 броя тип 

В15 

40 000 Nm3/h и 4 бр. 
по 15 000 Nm3/h) 

Вентилационна 
система, съставена 

от 12 бр. 
вентилатори  тип 
В41 и 5 броя тип 

В15 

Хале №2 - 

555 000 
(12 бр. вентилатори 
по 40 000 Nm3/h и 5 
бр. по 15 000 Nm3/h) 

2 

 
Инструкциите към условието са налични и се прилагат, водят се дневниците за оценка 

на съответствието.  
       По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – Операторът отвежда смесен поток 
производствени и битово-фекални отпадъчни води от двете производствени халета и 
обслужващите сгради, единствено в един брой еднокамерна изгребна яма и при наличие 
на актуален договор за извозване и пречистване на отпадъчните води. 

Прилага се инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на 
замърсителите в производствените отпадъчни води, докладвани в рамките на Европейски 
регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

По условие № 11 – Управление на отпадъците – При извършената проверка на 
площадката се констатира следното: 

- за спомагателните дейности Дружеството използва мотокар в рамките на 
производствената площадка; 

- наличие на транспортни средства (2 броя камиони), които домуват на 
производствената площадка;  

- в хале за спомагателни дейности се намира канал за извършване на частични 
ремонтни дейности на транспортни средства. При ремонта на транспортните средства се 
образуван отпадъци невключени в условие № 11 от КР.  

Сключени са Договори за предаване на опасните отпадъци генерирани от площадката. 
В представените договори не е посочен документа по чл.12 за дейности с отпадъци и 
съответния код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3. 

До момента на се предавани отпадъци, поради натрупани малки количества. 
Дейностите по управление на отпадъците се документират в съответствие с 

изискванията на Наредба № 9/28.09.2004г. 
Налични инструкции и процедури към условие 11. 
Площадките за временно съхрание на отпадъци отговарят на заложените в КР условия. 

Разработени са и се прилагат изискващите се с условието инструкции.  
По Условие № 12. Шум – През 2009 година е извършено измерване/наблюдение на 

нивата на шум в определени точки по контур обхващащ основните източници на шум на 
производствената площадка, както и определяне на общата звукова мощност на 
площадката. Не са регистрирани превишавания на регламентираните с Условие 12.1.1. 
нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площадката на оператора. 
Направена е оценка на съответствието на резултатите за което е съставен документ.  

По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – 
Извършва се собствен мониторинт на подземни води и почви съгласно изискванията на 
условията. Не е имало случай на аварии. Изготвени са и се прилагат необходимите 
инструкции. Представен е Дневник за проверки по условие № 13.9.5, в който се 
отбелязват извършените проверки, в него обаче не се отбелязват данни за: причини за 
разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, 
наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или 
използвания сорбент, последствията от разлива. 
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Осигурени са необходимите сорбиращи материали на площадката.  
По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Води се 

необходимата документация. Предприемат се организационни и технически мерки за 
предотвратяване на аварийни ситуации, недопускане на разливи или разсипи и 
предотвратяване на замърсяване на околната среда. 
 

Предписания: 
На основание член 155 от ЗООС  на операторът „ИЛМА ИЛ” ООД, гр. Пазарджик, са 

дадени следните задължителни предписания: 
 

1.  Да се извърши класификация на отпадъците, които се образуват при ремонт на  
транспортните средства, съгласно чл. 7 от Наредба № 3 за класификация на 
отпадъците (ДВ бр.44/2004г.). 

Срок: 25.07.2011 г. 
Отговорник: Управител 

2. Да се уведоми компетентният орган (МОСВ-София) за новите видове 
класифицирани отпадъци на производствената площадката. Копие да се представи 
в РИОСВ-Пазарджик.  

Срок: 01.08.2011 г. 
Отговорник: Управител 

 
3. Да се въведат документи, в които да се записва извършената оценката на 

съответствие за дейностите по управление на отпадъци. За изпълнението да се 
уведоми РИОСВ-Пазарджик. 

Срок: 01.08.2011 г. 
Отговорник: Управител 

 
4. Да се допълни Дневника за проверки по условие №13.9.5. За изпълнението да се 

уведоми РИОСВ-Пазарджик. 
Срок: 01.08.2011 г. 
Отговорник: Управител 

5. Да се актуализират договорите за предаване на отпадъците, съгласно допълнението 
на чл.5, ал.2 от ЗУО, изм. и доп. ДВ. бр.41/2010 (в договорите да бъде посочен 
документа по чл.12 за отпадъци със съответния код и наименование съгласно 
Наредбата по чл.3).  

Срок: 01.08.2011 г. 
Отговорник: Управител 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
Дружеството е внедрило и прилага Система за управление на околната среда 

(СУОС) отговаряща на условия в разрешителното.  
Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен 

мониторинг. Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните 
несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията 
на комплексното разрешително.    
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Констатира се наличие на ново производствено хале на територията на 
производствената площадка. Представи се информация за превишен капацитет на 
инсталацията за интензивно отглеждане на птици. 

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за 
тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена 
последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. 
                     
 УТВЪРДИЛ:     
   
 ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ 
Директор на РИОСВ-Пазарджик 
 
 
Съгласували: 
 


