
ГДОС за 2019 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  

КР  № 575-Н0/2019г.на „Аякс-1“ООД, гр. Димитровград, обект: свинекомплекс Козлодуйци 

 

1 

 

„А Я К С-1” О О Д 
гр. Димитровград, бул.„Стефан Стамболов”№ 4, вх. Г, ап. 10 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  

(ГДОС) 

 

 

2019 година 

 

 

 За изпълнение на условията, залегнали в комплексно 

разрешително № 575-Н0 / 2019 г. 

За Свинекомплекс на „АЯКС-1“ ООД, с. Козлодуйци 

  

 

 

 

 

Март.2020 г. 

 



ГДОС за 2019 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  

КР  № 575-Н0/2019г.на „Аякс-1“ООД, гр. Димитровград, обект: свинекомплекс Козлодуйци 

 

2 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Годишният доклад по околна среда е изготвен на основание чл.125, ал.1, т.6 от ЗООС. 

Комплексното разрешително е влязло в сила на 01.07.2019 год.  

Данните в настоящия годишен доклад се отнасят за периода 01.07. 2019 г.- 31.12.2019 г. 

Отчетния период е 6-месечен поради което сравнението в настоящия ГДОС с годишните норми 

на ефективност е направено условно. 

 

 

1. УВОД 

 

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително: 
“АЯКС-1” ООД, гр.Димитровград 

 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията: 
с. Козлодуйци, ЕКАТТЕ 37808, общ.Добричка, обл.Добрич 

 

1.3. Регистрационен номер на КР: 

575-Н0/2019 г. 

 

1.4 Дата на подписване: 
19.06.2019 год. 

 

1.5 Дата на влизане в сила на КР: 
01.07.2019 год. 

 

1.6 Оператор на инсталацията: 

“АЯКС-1” ООД, гр. Димитровград 

 

1.7 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора: 

гр. Димитровград 

ул.”Стефан Стамболов”, № 4, вх. Г, ап. 10 

тел: 0391/ 64 935; 

факс: 0391/ 64 935 

e-mail на оператора: office@ajaxgroup.bg; 

 

1.8 Лице за контакти:  

Дияна Баланова - Еколог  

 

1.9 Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на лицето за контакти:  

с. Козлодуйци, общ. Добричка 

моб.тел.: 0882123447 

e-mail: didivet@abv.bg; 

 

1.10  Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:  

Основната дейност на предприятието е интензивно отглеждане на свине,  в това  число: 

 Отглеждане на свине-майки;  

 Отглеждане на подрастващи прасета; 

 Отглеждане на свине за угояване /вкл.нерези/; 

 

mailto:office@ajaxgroup.bg
mailto:didivet@abv.bg
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1.11. Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС: 

 Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки (т. 6.6 в)  

 Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (т. 6.6 б)  
 

1.12. Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС: 

 Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета (между 8-30 кг.) 

 

Технологичните процеси се осъществяват в отделни сектори и помещения. Така свинете 

майки се отглеждат в сектор “Отдих и заплождане” до малко преди момента на раждане. Тогава 

те се превеждат в родилното отделение в боксове. При достигане на определени параметри 

малките прасета се отвеждат в сектор “Подрастване”, след което при достигане на желаните 

килограми се преместват в сектор “Угояване”.  

Във всички помещения животните се отглеждат на скарен принцип. Подовете са 

изградени като скари и формираните екскременти се стичат в подподови тунелни вани. 

Подовете при малките и подрастващите прасета са с пластмасови скари. Подовете при свинете 

майки и прасетата за угояване са бетонни.  

Скарният принцип на отглеждане позволява да се поддържа значително по-висока 

хигиена при животните и снижава възможностите за вредно въздействие върху околната среда. 

Формираните при отглеждането урина и фекалии се стичат под скарите и се събират за 

временен престой в подподовите вани. Помещенията не се мият до приключване на 

определения технологичен процес. След неговото приключване те се измиват с водоструйки и 

дезинфекцират преди ново зареждане с животни. Тунелните вани в подподовото пространство 

са изградени от хидронепропускливи материали с цел запазване на екскрементите и 

непроникване на замърсители в почвите и подземните води. В подподовите тунелни вани на 

повърхността на торната каша се поддържа воден филм. 

 

1.13. Производствен капацитет на инсталациите: 

№ 

Инсталации, които 

попадат в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС 

Капацитет 
Реално производство за периода 

01.07.2019 – 31.12.2019 год. 

1. 

Инсталация за 

интензивно отглеждане 

на свине майки (т. 6.6 в) 

от Приложение 4 на 

ЗООС), включваща: 

 

 

 

7 900 места за 

свине-майки 

 

11 /единадесет/ 

бр. халета 

 

 

През отчетния период са заети следните 

скотоместа:  

свине-майки: 

 месец юли 2019             - 5747 скотоместа; 

 месец август 2019         - 5932 скотоместа; 

 месец септември 2019  - 6009 скотоместа; 

 месец октомври 2019    - 6191 скотоместа; 

 месец ноември 2019      - 6298 скотоместа; 

 месец декември 2019    - 6396 скотоместа; 

 

Среден брой през отчетния период:  6 096 бр. 

свине-майки 
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2. 

Инсталация за 

интензивно отглеждане 

на свине за угояване,  

(т. 6.6 б) от Приложение 

4 на ЗООС 

 

 

 

 

49 952 

 места за свине 

за угояване 

9 /девет/ 

бр. халета 

 

 

 

 

 

 

 През отчетния период са заети следните 

скотоместа: 

свине за угояване: 

 месец юли 2019            - 31058 скотоместа; 

 месец август 2019        - 29762 скотоместа; 

 месец септември 2019 - 30551 скотоместа; 

 месец октомври 2019   - 28549 скотоместа; 

 месец ноември 2019     - 29498 скотоместа; 

 месец декември 2019   - 31148 скотоместа; 

 

Среден брой през отчетния период: 30 094 

бр. свине–угояване 

 

 

 

№ 
Инсталации, които не 

попадат в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС 

Капацитет Реално производство за периода 

01.07.2019 – 31.12.2019 год. 
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1. 

Инсталация за 

интензивно отглеждане 

на подрастващи прасета 

(между 8-30 кг.) 

49 952 

 места за свине 

за угояване 

9 /девет/ 

бр. халета 

През отчетния период са заети следните 

скотоместа: 

подрастващи прасета: 

 месец юли 2019           - 32060 скотоместа; 

 месец август 2019        - 29886 скотоместа; 

 месец септември 2019 - 29247 скотоместа; 

 месец октомври 2019   - 29359 скотоместа; 

 месец ноември 2019     - 29970 скотоместа; 

 месец декември 2019   - 31068 скотоместа; 

 

Среден брой през отчетния период: 30 265 бр. 

подрастващи прасета 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на ОС 

 

Отговорните лица по отношение на опазването на околната среда са: 

д-р Румен Караманов – Управител на свинекомплекса 

Дияна Баланова – Еколог 

 

1.15. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  

Регионална инспекция по околна среда и води – Варна 

гр. Варна, 9000,  ул. „Ян Палах“ № 4  

 

1.16. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

Басейнова Дирекция “Дунавски район” 

 гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

В изпълнение на Условие № 5 от КР № 575-Н0/2019 г. се прилага система за управление на 

околната среда (СУОС). 

 

2.1. Експлоатация и поддръжка 

В изпълнение на Условие 5.1. всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с 

разрешителното, са изготвени и утвърдени от Управителя на обект: свинекомплекс 

„Козлодуйци“. 

 

2.2. Мониторинг на техническите и емисионни показатели 
В изпълнение на Условие 5.2. от 01.07.2019 г.са изготвени и се прилагат писмени 

инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията на 

комплексното разрешително. Изготвен е План за собствен мониторинг по компонентите и 

факторите на околната среда, съгласуван от РИОСВ-Варна, БД „Дунавски район“ и ИАОС. 
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2.3 Оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели  

В изпълнение на Условие 5.3. от КР са изготвени и се прилагат инструкции за периодична 

оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели.  

 

2.4 Установяване на причините за допуснатите несъответствия 

В изпълнение на Условие 5.4. от КР е изготвена и се прилага инструкция за установяване на 

причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Документирането по тази инструкция се извършва във ФКР 5.4-03 - Проверка на 

несъответствието и назначаване на коригиращи действия. 

През отчетния период не са установени несъответсвия, налагащи предприемане на 

коригиращи действия. 

 

2.5 Нормативни разпоредби 

В изпълнение на Условие 5.5. от КР е изготвена и се прилага инструкция за периодична 

оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, 

произтичащи от нови нормативни актове и уведомяваne ръководния персонал за предприемане 

на необходимите организационните/технически действия за постигане съответствие с тези 

нормативни разпоредби.  

 

2.6. Документиране 
В изпълнение на Условие 5.6. се извършва документиране в съответствие с изискванията на 

условията в КР. 

 

В изпълнение на Условие 5.7. резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5. 

се извършва като се документират и съхраняват във ФКР 5.5-01 - Списък на нормативната 

уредба. 

  

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

3.1. Използване на вода: 

     Използването на вода за производствени нужди се осъществява от собствен водоизточник 

(сондаж), разположен на територията на площадката. Водоизточникът представлява тръбен 

кладенец с код ТК „Аякс-1-Козлодуйци“ с дълбочина 628 m, собственост на дружеството.     

Използваните водни количества се измерват и отчитат с водомерно устройство. Водата от 

кладенците се използва като питейна за животните, за миене и за противопожарни нужди. 
 

    В изпълнение на Условие 8.1.1. свинекомлекс „Козлодуйци“ има  Разрешително за 

водовземане от подземни води № 11520181/29.11.2013 г. издадено от БД „Дунавски район“, гр. 

Плевен. Изпълнават се условията на действащото разрешително. 

 

    В изпълнение на Условие 8.1.2. количеството вода, използвано за производствени нужди не 

надвишава количествата разрешени в КР. 

 

    В изпълнение на Условие 8.1.3. е изготвена и се прилага инструкция за експлоатация и 

поддръжка на  автоматичните поилки. Извършва се ежедневен визуален преглед и контрол. 

Резултатите от проверката се записват във ФКР 8.1.3-01- Проверка на поилните системи. 

За отчетния период няма установени несъответствия и не се е налагало предприемане на 

коригиращо  действие. 
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      В изпълнение на Условие 8.1.4. е изготвена и се прилага инструкция  за проверка на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката. Ежемесечно се извършват 

проверки чрез обходи и огледи по трасето на водопроводна мрежа на територията на 

площадката. Резултатите се записват във ФКР 8.1.4-01 – Проверка на водопроводната мрежа. 

     От извършените проверки през отчетната 2019 г., не са установени течове и несъответствия, 

вследствие на което не са предприети коригиращи действия. 

 

     В изпълнение на Условие  8.1.5.1. общото количество вода се отчита чрез измервателно 

устройство-водомер, като количествата се записват в дневник. 

 

     В изпълнение на Условие 8.1.5.1.1. и Условие 8.1.5.2. е разработена и се прилага 

инструкция за изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за 

производствени нужди, вкл. За годишната консумация на вида за производствени нужди и 

годишната норма за ефективност за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към 

ЗООС и свързаните с тяхната експлоатация съоръжения. 

 

     В изпълнение на Условие 8.1.5.3. е разработена и се прилага инструкция за оценка на 

съответъствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата по 

Условие 8.1.2.  

 

     За периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г., в предвид 6-месечния отчетен период, е представено 

условно сравнение с годишната норма за ефективност при употребата на вода за 

производството на единица капацитет за инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 

4 на ЗООС е дадена в таблица 3.1-1, в изпълнение на Условие 8.1.5.1.1, Условие 8.1.5.2 и 

условие 8.1.5.3 

 

Таблица 3.1-1. 

Източник на 

вода   

 

Годишна норма 

за ефективност 

при употребата на 

вода, m3/единица 

капацитет 

Годишна 

консумация на 

вода за 

производствени 

нужди, m3 

 

Стойност за 

ефективност при 

употребата на 

вода през 

отчетния период,   

m3/единица 

капацитет 

Съответствие 

 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки 

Сондажен 

кладенец 

 

28,29  

 

28036,41   

 

4,60  

 

да 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване 

Сондажен 

кладенец 
0,97  671987,46  0,49   да               

Забележка: Годишната норма за ефективност за производството на единица капацитет при 

прасетата за угояване, отразява количеството ресурс за един производствен цикъл. Съгласно КР 
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№ 575/2019 г. един производствен цикъл при прасетата в категория угояване е 75 дни. За една 

календарна година /365 дни/, броя на жизнените цикли на прасетата от тази категория  е  4,87. 

 

     Няма установено несъответствие на изчислените количества вода с определените в 

комплексното разрешително и не се налага предприемане на коригиращи действия /Условие 

8.1.5.3./ 

 

     В изпълнение на Условие 8.1.5.4. резултатите от прилагането на инструкциите се 

документират в отделни формуляри, които се съхраняват на територията на свинекомплекса и 

ще се предоставят при поискване от компетентните органи. 

 

     В изпълнение на Условие 8.1.6.1. ежегодно, като част от ГДОС се дава информация за 

изразходените количества вода за производствени нужди и се прави оценка на съответствие с 

определените  норми в КР.  

 

3.2. Използване на енергия 

     Електрозахранването на свинекомплекса се осъществява от електрическа мрежа – 

далекопровод 20 кV и изградени 3 трафопоста. Отчетът на електроенергията се осъществява 

чрез един електромер в трафопост № 3. 

 

     В изпълнение на Условие 8.2.1.1. при работа на инсталацията по Условие 2 не се превишава 

количествата на електроенергия за инсталациите попадащи в обхвата на Приложение № 4 на 

ЗООС,  определени в КР. 

 

     В изпълнение на Условие 8.2.1.2. е разработена и се прилага инструкция за експлатация и 

поддръжка на вентилационната система, основен консуматор на електроенергия 

 

     В изпълнение на Условие 8.2.2.1. е изготвена и се прилага инструкция за измерване, 

изчисляване и документиране на консумираната електроенергия за производствени нужди.  

Данните от измерването/изчислението на консумацията на електроенергия се документират във 

формуляр. 

 

    В изпълнение на Условие 8.2.2.2. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на консумацията на електроенергия и при наличие на несъответствие – за 

назначаване на коригиращи действия. 

 

     В изпълнение на Условие 8.2.2.3. резултатите от изпълнението на инсрукцията по Условие 

8.2.1.2. се документират с ФКР 8.2.1.2-01 - Проверка на вентилационната система. 

 

     В изпълнение на Условие 8.2.3.1. ежегодно, като част от ГДОС се дава информация за 

консумираната електроенергия за производствени нужди и се прави оценка на съответствие с 

определените  норми за ефективност в КР.  

 

     В таблица 3.2-1. по-долу са представени данни, относно консумацията на електроенергия за 

периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 год., която предвид 6-месечния отчетен период  е 

условно сравнена с годишната норма за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС. 
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Таблица 3.2-1 

Електроенергия 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия,  

кWh/единица 

капацитет 

 

Консумация на 

ел. енергия за 

производственнн

ужди през 

отчетния период, 

кWh 

Стойност за 

ефективност при 

използване на ел. 

енергия през 

отчетния период, 

кWh/единица 

капацитет 

Съответствие 

 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

свине-майки 

376.22 370080 60,71 
да 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

свине за угояване 

4.23 312315 2.13 

 

да 

 

Забележка: Годишната норма за ефективност за производството на единица капацитет при 

прасетата за угояване отразява количеството ресурс за производството на единица продукт 

/едно животно за един производствен цикъл/. Съгласно КР №  575/2019г. един производствен 

цикъл при прасетата в категория угояване е 75 дни. За една календарна година /365 дни/, броя 

на жизнените цикли на прасетата от тази категория  е  4,87. 

 

3.3. Суровини, спомагателни материали и горива  

      В изпълнение на Условие 8.3.2.1. се прилага  инструкция за измерване/изчисляване и 

документиране на годишната консумация на фураж и разход на гориво за инсталацията по 

Условие № 2 

 

       В изпълнение на Условие 8.3.3.1.  ежегодно, като част от ГДОС се дава информация за 

годишната консумация на фураж и разход на гориво за инсталацията по Условие № 2 

 

3.4. Съхранение на  спомагателни материали и горива  

      В изпълнение на Условие 8.3.4.1. наличните на площадката химични вещества и смеси, 

класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.  

 

      В изпълнение на Условие 8.3.4.1.1. на площадката се съхраняват информационни листове 

за безопасност за наличните вещества и смеси, изготвени съгласно изискванията на 

Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), като същите се представят при 

поискване от компетентния орган. 

 

      В изпълнение  на Условие 8.3.4.1.2. съхранението на химичните вещества и смеси отговаря 

на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. 

 

      В изпълнение на Условие 8.3.4.2. химичните вещества и смеси се съхраняват на местата 

обозначени на Приложение 13 В към заявлението. 
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  В изпълнение на Условие 8.3.4.3. През отчетния период не е планирана и извършена 

промяна на местата за съхранение на спомагателни материали и горива. 

  В изпълнение на Условие 8.3.5.1. ежемесечно се извършват проверки на складовете за 

съхранение на спомагателни материали и горива, като резултатите се документират във ФКР 

8.3.2.1.-02 – Проверка на складове и съдове за съхранение на спомагателни материали.    

  За отчетния период не са установени несъответствия, вследствие на което не са предприети 

коригиращи действия.  

 

       В изпълнение на Условие 8.3.6.1. ежегодно, като част от ГДОС се дава информация за 

резултатите от извършените проверки на съответствие на съоръжения, складове и площадки за 

съхранение на спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба. 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

4.1. Емисии от точкови източници 

      В изпълнение на Условие 9.2.1. дебитът на вентилационните системи  по Условие 9.2.2. и 

Условие 9.2.2.1. не надвишава посочените стойности в КР. 

 

      В изпълнение на Условие 9.2.2.1.1. и Условие 9.2.2.2. стойностите на общия екскретиран 

азот и фосфор за жизнено пространство за едно животно на година не надвишава определените 

в КР стойности, като методът на изчисление е описан в плана за мониторинг, утвърден от 

РИОСВ Варна. 

 

 

Параметър Категория животни 

Свързан с НДНТ общ 

екскретиран азот/фосфор 

(kg екскретиран 

азот/фосфор за жизнено 

пространство за едно 

животно/година) 

 

Съответствие 

/да/ 

Общ екскретиран 

азот, 

 

Свине за угояване  8,4 

 

4,42 

Общ екскретиран 

азот, 

 

Свине майки            21,5 

 

6,70 

Общ екскретиран 

фосфор, 

 

Свине за угояване  4,5 

 

1,85 

Общ екскретиран 

фосфор, 

 

Свине майки                   10,9 

 

2,48 

 

Параметър Категория животни 

НДНТ-СЕН  

(kg NH3/жизнено 

пространство за едно 

животно/година) 

 

Съответствие 

/да/ 

Амоняк, изразен 

като NH3 
Свине майки  4,23 

1,32 

 Свине за угояване 1,62 0,884 
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      В изпълнение на Условие 9.2.2.3. е разработена инструкция и се прилага за периодична 

оценка на съответствието на контролираните параметри. За отчетния период не са установени 

несъответствия и няма предприети коригиращи действия. 

 

4.2. Неорганизирани емисии. 

      В изпълнение на Условие 9.3.2. е разработена и се прилага инструкция за периодична 

оценка за наличие на източници на неорганизирани емисии на площадката. За отчетния период 

не са установени несъответствия и няма предприети коригиращи действия. 

 

      В изпълнение на Условие 9.3.3. е разработена и се прилага инструкция за извършване на 

периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване ми ограничаване на 

неорганизирани емисии на площадката.  

 

     В изпълнение на Условие 9.3.4. и Условие 9.3.4.1. - за намаляване на емисиите на амоняк 

във въздуха от съоръженията за съхранение на полутечен тор резервоарите се запълват на 90% 

от общия обем, разбъркват се само преди извеждане на торта и са покрити с плаващи плочи 

ESP. За намаляване на емисиите на амоняк от съоръженията за съхранение на твърд оборски 

тор, куповете се покриват с полиетилен и в максимална степен е намалено съотношението 

между излъчващата повърхност и обема на купа твърд тор. 

 

      В изпълнение на Условие 9.3.5., Условие 9.3.6. и Условие 9.3.7 за намаляване на общия 

екскретиран азот, фосфор, амоняк  и ФПЧ във въздуха в сградите за отглеждане на животни  

подовете в помещенията са скарови, в подподовите вани на повърхността на фекалиитъе се 

поддържа воден филм. Храненето е многофазово, съобразено с периода на развитие на 

животните. Използват се одобрени добавки на ензими и пробиотици. Вентилационните системи 

се ръководят от компютърна праграма, която обвързва времето на работа на вентилатора и 

капацитета му в зависимост от температурата и влажността на въздуха в помещението, като 

същевременно се командва и ширината на отвора на жалузите на помещението (за приток на 

свеж въздух). Климатизацията на помещенията е свързана с работата на овлажнителни 

инсталации, управлявани автоматично чрез непрекъснат контрол. 

 

      В изпълнение на Условие 9.3.8. и Условие 9.3.9. е разработена инструкция за изпълнение 

на мерките/техниките по Условие 9.3.4., Условие 9.3.5., Условие 9.3.6 и Условие 9.3.7., като 

резултатите се документират и се съхраняват на площадката. 

 

4.3. Интензивно миришещи вещества 

      В изпълнение на Условие 9.4.1. всички дейности на територията на свинекомплекса се 

извършват по начин, който непозволява разпостранение на миризми извън границата на 

производствената площадка. 

 

      В изпълнение на Условие 9.4.2. се  прилага инструкция в случай на оплакване за миризми, 

за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на 

миризми и прилагане на мерките за тяхното предотвратяване/отстраняване. През отчетния 

период няма констатирани сигнали или оплаквания за поява на миризми. 

 

      В изпълнение на Условие 9.4.3. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка 

на спазване на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на ИМВ. За отчетния период 

са извършени 3 проверки, като не са констатирани нарушения.  
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      В изпълнение на Условие 9.4.4. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка 

на възможността от замърсяване с миризми в чувствителните рецептори. През отчетния период 

са извършени 3 бр. проверки (през летните месеци юли, август и септември) за наличие на 

миризми в чувствителните рецептори, до първите от страната на свинекомплекса жилищни 

сгради на селата Козлодуйци и Росеново. Резултатите от проверката се попълват във 

Формуляр 9.4.4.-01 - Оценка за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори. За 

отчетния период не са констатирани нарушения. 

 

       В изпълнение на Условие 9.4.5. в случаите, когато се очаква или има доказателство за 

замърсяване с миризми в чувствителните рецептори, дружеството има готовност да  извършва 

периодичен мониторинг на емисиите на миризми във въздуха. За отчетния период не е 

възниквала ситуация за очакване поява на замърсяване с миризми.  

 

       В изпълнение на Условие 9.4.6. в случаите, когато се очаква или има доказателство за 

достигане на миризми до чувствителните рецептори, с цел предотвратяване или тяхното 

ограничаване, дружеството има готовност да изготви и изпълнява План за управление на 

миризмите, в съответствие с изискванията на КР. 

 

       В изпълнение на Условие 9.4.7. се прилага инструкция за изпълнение на 

мерките/техниките по Условия 9.4.5. и 9.4.6. Проверките на констатираните несъответствия и 

назначените коригиращи действия се документират във Формуляр 9.4.7.-01 – Проверка за 

наличие на миризми в чувствителните рецептори. За отчетния период няма констатирани 

несъответствия. 

 

       В изпълнение на Условие 9.4.8. резултати по изпълнението на Условие 9.4.7. се 

документират и съхраняват на площадката и ще бъдат предоставени при поискване от 

компетентните органи. 

 

В изпълнение на Условие 9.5.1. няма данни емисиите на вредни вещества в атмосферния 

въздух, генерирани от дейността на площадката, да водят до нарушаване на действащите норми 

за качеството на атмосферния въздух. 

 

 

4.4. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR 

        Годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух, в отпадъчните води и в 

почвата, се определят съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 год. относно създаване 

на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) за емисиите на  

вредни вещества, изпускани от този тип дейност – свиневъдство. 

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността на предприятието и няма 

превишаване на количествата, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 год.  

Резултатите за замърсителите по ЕРИПЗ са получени с използване на метод за изчисляване, 

базирайки се на емисионни фактори за съответния замърсител.  

 

  В изпълнение на Условие 9.6.2.7 са представени данните в Таблица 1 - Замърсители по 

ЕРЕВВ и PRTR, за изчислените изпуснати замърсители от площадката във въздуха за отчетния 

6-месечен период на 2019 год.  

За конкретния случай са използвани следните емисионни фактори за изчисляване на 

замърсителите: 
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Замърсители във въздуха: 

 

- Метан (CH4)     - 0 kg/свиня-майка за година; 

                                                  - 7, 0 kg/прасе за угояване и подрастване за година 

 

- Амоняк (NH3)      - 0 kg/свиня-майка за година; 

                                                  - 20,0 kg/прасе за угояване и подрастване за година 

 

- Диазотен оксид (N2O)     - 0,36 kg/свиня-майка за година; 

                                                   - 0,14 kg/прасе за угояване и подрастване за година 

 

   - Прахови емисии (ФПЧ10)     - 0,170 kg/свиня-майка за година; 

                                                       - 0,160 kg/ подраст. прасе за година 

                                                       - 0,240 kg/прасе за угояване за година 

 

 

Стойностите в таблицата са изчислени като кг/отчетния период. При изчислението на 

изпусканите замърсители се използва осреднената бройка на съответната група животни 

(свине-майки, прасета за угояване, подрастващи прасета) за отчетния период, а именно: 

 

 свине-майки  - 6 096  броя за отчетния период; 

 угояване  - 30 094  броя за отчетния период; 

 подрастване  - 30 148  броя за отчетния период; 

 

Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърс., извън 

площ.  

(колонa2 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба  

(колонa3) 

Във въздух 

(колона1а) 

Във води  

(колона 1 

b) 

В почви 

(колона 1 c) 

   Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. 

1# 74-82-8 Метан (CH4) 
  160600.5 

(260600,5) C 
- - - - 

5# 10024-97-2 
Диазотен 

оксид (N2O) 

      628.44 

(10628,44) C 
- - - - 

6# 7664-41-7 
Амоняк 

(NH3) 

   592420 

(602420) C 
- - - - 

86

# 
 

ФПЧ< 10 μm 

PM10 

- 

(6541,28) С 

 

- - - - 

Забележка: Нормата за ефективност отразява количеството ресурс за производството на 

единица капацитет /едно животно за един производствен цикъл/. Съгласно КР № 575-Н0/2019 г. 

един производствен цикъл при прасетата в категория угояване е 75 дни. За една календарна 

година /365 дни/, броя на жизнените цикли на прасетата от тази категория е 4,87. 

 

По-долу е даден начина на изчислени изпуснатите замърсители от предприятието във въздуха 

за отчетния период от 01.07.2019 – 31.12.2019 год. 



ГДОС за 2019 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  

КР  № 575-Н0/2019г.на „Аякс-1“ООД, гр. Димитровград, обект: свинекомплекс Козлодуйци 

 

14 

 

 

Метан (CH4) 
      Количеството на изпуснатия метан във въздуха е определено на база изчисление с 

емисионни фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ) с дейност Чревна 

ферментация, и Управление на тор по отношение на органични съединения 

 

Чревна ферментация 

EF за метан за свиня-майка               -  1,5 кг CH4/свиня-майка за година  
EF за метан за прасе за угояване      -  1,5 кг CH4/прасе за година  

EF за метан за прасе за подрастване -  1,5 кг CH4/прасе за година  

 

Следователно отделеното количество метан е: 

 

Колич. CH4 св.майки = EFсв.майка * ср.брой свине-майки  

Колич. CH4 = 1,5 * 6 096 = 9 144 кг/год. или 4572 кг за отчетния 6-мес. период от сектор 

свине-майки от чревна ферментация 

 

Аналогично, 

Колич. CH4 угояв. и подраств. = EFугояв. * брой прасета угояв. и подраств. 

Колич. CH4 угояване = 1,5 * (30 094 + 30 148) = 90 363 кг/год или 45181.5 кг за отчетния 6-

мес. период от сектор угояване и подрастване от чревна ферментация. 
 

Общо изпуснат CH4 от чревна ферментация = CH4 св.майки + (CH4 угояване + CH4 

подрастване) 

Общо изпуснат CH4 от чревна ферментация =  4572+ 45181.5 =  49753.5  кг за отчетния 6-

мес. период 

 

Управление на тор по отношение на органични съединения: 

 

EF за метан за свиня-майка                                     -  0 кг CH4/свиня-майка за година; 

EF за метан за прасе за угояване и подрастване              -  7 кг CH4/прасе за година; 

 

Следователно за отчетния период отделеното количество метан е: 

 

Колич. CH4 св.майки = EFсв.майка * брой свине-майки    

Колич. CH4 = 0 * 6 096 = 0,00 кг/год. или за отчетния период от сектор свине-майки. 

 

Аналогично, 

Колич. CH4 угояв. и подр. = EFугояв и подр. * брой прасета за угояв. и подр.  

Колич. CH4 угояв. и подр. = 7 * (30 094 + 30 148) = 421 694 кг/год. или 210 847 кг за отчетния 

6-мес. период от сектор угояване и подрастване от управление на тор. 
 

Общо изпуснат CH4 от площадката:  CH4 св.майки + CH4 угояв. и подр. 

Общо изпуснат CH4 от площадката:   0 кг + 210 847 = 210 847 кг/за отчетния 6-мес. период от 

свинекомплекса от управление на тор. 

 

Общо изпуснат CH4 от предприятието = CH4 чр.ферментация + CH4 управление тор 

 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Общо изпуснат CH4 от предприятието = 49753.5 + 210 847 = 260 600.5 кг за отчетния 6-мес. 

период на 2019 г. 

 

Диазотен oксид (N2O) 
      Количеството на изпуснатия диазотен оксид (N2О) във въздуха е определено на база 

изчисление с емисионни фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на 

емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на МОСВ)  

В изчисленията за подрастващи прасета е използван същия емисионен фактор, както за 

угояване. 

     Емисионните фактори за диазотен оксид са определени в методиката на база Система за 

управление на тор. Емисионният фактор за N2O е заложен като част от отделения азот от 

съответната група животно. При конкретният случай използваме емисионен фактор за 

съхранение на твърдата фракция и пункт за изсушаване. 

 

EF за N2O  -    0,02 кг/ N2O на 1 кг отделен азот N за брой животно/година  

и отделен азот: 

Отделен N за свине-майки   - 36 кг/свиня-майка за една година  

Отделен N за угояв. и подр. - 14 кг/прасе за една година 

 

Следователно за отчетния период отделеното количество диазотен оксид е: 

 

Колич. N2O св.майки = EFсв.майка * Отделен N за св.майка * брой свине-майки  

Колич. N2O = 0,02 * 36 * 6 096 = 4 389.12 кг/год или 2194.56 кг за отчетния 6-мес. период от 

сектор свине-майки. 

 

Аналогично, 

Колич. N2O угояв. и подр. = EFуг. и подр. * Отделен N за прасе * брой прасета   

Колич. N2O = 0,02 * 14 * (30 094 + 30 148)  = 16867.76 кг/год или 8433.88 кг за отчетния 6-

мес. период от сектор угояване и подрастване. 

 

Общо изпуснат N2O от предприятието = N2O св.майки + N2O угояв. и подр., т.е 

Общо изпуснат N2O от предприятието = 2194.56 + 8433.88 = 10628,44 кг за отчетния 6-мес. 

период на 2019 г. 
 

Амоняк (NH3) 

         Количеството на изпуснатия амоняк (NH3) във въздуха е определено на база изчисление с 

емисионни фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на МОСВ) 

В изчисленията за подрастващи прасета е използван същия емисионен фактор, както за 

угояване. 

 

EF за амоняк за свиня-майка     -  0 кг NH3/свиня-майка за година; 

EF за амоняк за прасе за угояване и подрастване  - 20 кг NH3/прасе за година; 

 

Следователно за отчетния период отделеното количество амоняк е: 

 

Колич. NH3 св.майки = EFсв.майка * брой свине-майки   

Колич. NH3 = 0 * 6 096 = 0 кг /год и за отчетния период от сектор свине-майки. 

 

Аналогично, 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Колич. NH3 угояв. и подр. = EFугояв и подр. * брой прасета за угояв. и подр.  

Колич. NH3 угояв. и подр. = 20 * (30 094 + 30 148)  = 1 204 840 кг/год или 602 420 кг за 

отчетния 6-мес. период от сектор угояване и подрастване. 
 

Общо изпуснат NH3 от предприятието = NH3 св.майки + NH3 угояв. и подр., т.е. 

Общо изпуснат NH3 от предприятието = 0 + 602 420 = 602 420 кг за отчетния 6-мес. период на 

2019 г.  

 

Емисии на ФПЧ10  

Количеството на отделените прахови емисии от помещенията с животни във въздуха е 

определено на база изчисление с емисионни коефициенти, съгласно таблица 4.222 в BREF 

документа - Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 2017, както следва: 

 

EFсвине майки               - 0,170 кг ФПЧ10/св. майки за една година 

EF прасета за угояване  - 0,240 кг ФПЧ10 /прасе за угояване за една година 

EF подр. прасе                - 0,160 кг ФПЧ10 / подраст. прасе за една година 

 

Следователно за отчетния период отделеното количество ФПЧ10 е: 

 

От сектор свине-майки, 

Колич. ФПЧ10 свине-майки = EFсвине майки.* брой свине майки 

Колич. ФПЧ10 = 0,170 * 6 096 = 1 036,32 кг/год или 518.16 кг за отчетния 6-мес. период  

 

От сектор угояване, 

Колич. ФПЧ10 угояване = EFугояв.* брой прасета за угояване 

Колич. ФПЧ10 угояване = 0,240 * 30 094 = 7 222,56 кг/год или 3611.28 кг за отчетния 6-мес. 

период 

 

От сектор подрастване, 

Колич. ФПЧ10 подрастване = EFподр. прасе* брой подр. прасета 

Колич. ФПЧ10 подрастване = 0,160* 30 148 = 4 823,68 кг/год или 2411.84 кг за отчетния 6-мес. 

период 

 

От всички животни в свинекомплекса, 

Колич. ФПЧ10 свинекомпл. = Колич. ФПЧ10 свине-майки + Колич. ФПЧ10 угояване + Колич. 

ФПЧ10 подрастване 

Общо количество ФПЧ10 изпуснато от свинекомпл.  = 518.16 + 3611.28 + 2411.84 = 6541.28 кг 

за отчетния 6-мес. период на 2019 год.  

 

4.5. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

      В изпълнение на Условие 9.6.1.1. изпусканите емисии се изчисляват, документират и 

докладват с прилагането на изискванията на Регламент № 166/2006 год. относно създаване на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Данни за 

изпусканите емисии през отчетния период са дадени в Таблица 1 при спазване на Условие 

9.6.2.7. 

 

      В изпълнение на Условие 9.6.1.2. е изготвен План за мониторинг на общия екскретиран 

азот и общия екскретиран фосфор и съответно емисиите на амоняк и прах във въздуха, 

съобразен с условията на разрешителното. Този план е съгласуван в рамките на Плана за 

собствен мониторинг на свинекомплекса, по съответния ред от РИОСВ Варна и ИАОС.   



ГДОС за 2019 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  

КР  № 575-Н0/2019г.на „Аякс-1“ООД, гр. Димитровград, обект: свинекомплекс Козлодуйци 

 

17 

 

 

      В изпълнение на Условие 9.6.1.3. е направен мониторинг на общия азот и фосфор, отделян 

в оборския тор, чрез използва на масов баланс. През 6-месечния период на експлоатация са 

спазени регламентираните стойности в Таблица 9.2.2.1 от КР.  

   

      В изпълнение на Условие 9.6.1.4 и Условие 9.6.1.5 веднъж годишно ( в конкретния случай 

за  6-месечния отчетен период) е извършен  мониторинг на емисиите на амоняк и прах във 

въздуха, чрез изчисляване. Спазени са регламентираните стойности в Таблица 9.2.2.2 от КР. 

 

      В изпълнение на Условие 9.6.2.1 на площадката се документира и съхранява информацията 

за всяко изпускащо устройство – стойностите на контролираните параметри и честота на 

мониторинг, вкл. Общия екскретиран азот , общия екскретиран фосфор, емисиите на амоняк и 

прах във въздуха.  

 

      В изпълнение на Условие 9.6.2.2 на площадката се документира и съхранява информация за 

всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на 

изпускането и преноса на замърсители. (ЕРИПЗ). 

 

      В изпълнение на Условие 9.6.2.3 резултатите от прилагането на мерки за 

предотвратяване/намаляване  на неорганизираните емисии и интензивно миришещите 

вещества, генерирани от дейността на площадката, се документират и съхраняват на 

площадката. 

 

      В изпълнение на Условие 9.6.2.4 постъпилите оплаквания и/или сигнали за миризми от 

дейността на площадката, се документират и съхраняват на площадката. В случай на 

регистриране на неприятни миризми и/или при постъпило оплакване, те се документират във 

формуляри. За отчетния период няма регистрирани неприятни миризми и оплаквания   

  

      В изпълнение на Условие 9.6.2.5 резултатите от оценката на съответствие на 

измерените/изчислените стойности на контролираните параметри, установените причини и 

предприети действия, се документират и съхраняват по установения ред. При установяване на 

несъответствия се попълва формуляр и се предприемат коригиращи действия. За отчетния 

период не са установени несъответствия. 
 

      В изпълнение на Условие 9.6.2.6. ежегодно се докладва , като част от ГДОС, стоностите на 

изчислените количества емитирани замърсители във въздуха, за всяко изпускано вредно 

вещество от инсталацията по Условие № 2 

 

      В изпълнение на Условие 9.6.2.7. информацията по Условие 9.4.4. Условие 9.6.2.1, Условие 

9.6.2.2, Условие 9.6.2.3, Условие 9.6.2.4 и Условие 9.6.2.5 се докладва ежегодно като част от 

ГДОС 

 

4.6. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

4.6.1. Производствени отпадъчни води 

      Производствените отпадъчни води се формират основно от екскременти на животните и 

миенето на помещенията. Формирания полутечен тор (СЖП) се отправят към приемателния 

резервоар и резервоарите за съхранение в торовото стопанство. Чрез сепарация полутечния тор 

се отделя на течна и твърда фракции. 
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       В изпълнение на Условие 10.1.1. течната фракция се разпределя в 1 бр. приемен 

стоманобетонов, 6 бр, метални резервоари и 4 бр. бетонови резервоари (на старата ПСОВ)  

   В изпълнение на Условие 10.1.2. е разработена и се прилага инструкция за проверка и 

поддръжка целостта и здравината на стените на резервоарите по Условие 10.1.1. вкл. нивото на 

тяхното запълване, евентуални течове. Проверките се документират с протокол, а при 

установяване на нередности се попълва Формуляр за проверка на несъответствията и се 

назначават коригиращи действия. 

4.6.2. Битово-фекални води 

      В изпълнение на  Условие 10.2.1. битово-фекалните води се събират във водоплътен 

резервоар – изгребна шахта. 

 

      В изпълнение на Условие 10.2.2. периодично, след запълване на изгребната шахта, 

почистването и извозването на отпадъчните води до ПСОВ се извършва от лицензирана фирма, 

с която нашето дружество има сключен договор. 

 

4.6.3. Дъждовни води 

      В изпълнение на Условие 10.3.1. дъждовните води от площадката за съхранение на твърд 

тор се отвеждат към приемна шахта и периодично се препомпват към приемния резервоар за 

полутечен тор.    

 

     В изпълнение на Условие 10.4.1 информацията за регистрираните течове по Условие 10.1.2. 

се документира и съхранява на площадката. За отчетния период са направени 3 проверки,  не са 

установени течове и не се е налагало предприемане на коригиращи действия. 

 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

В изпълнение на Условие 11.2.1. на площадката на свинекомплекса не се приемат от външни 

лица отпадъци за третиране. 

 

5.1. Предварително съхраняване на отпадъци 

 

      В изпълнение на Условие 11.3.1. генерираните от производствената дейност отпадъци, 

според техния вид (код и наименование), се съхраняват на площадката за срок не по-дълък от 

определения в КР. 

 

       В изпълнение на Условие 11.3.2. образуваните от производствената дейност отпадъци се 

съхраняват на площадките, обозначени на схема с местоположението на площадките за 

временно съхранение на отпадъци Приложение 25В от заявлението за издаване на комплексно 

разрешително. 

 

       В изпълнение на Условие 11.3.3. през отчетния период не е планирана и извършвана 

промяна на площадките за временно съхранение на отпадъците. 

 

       В изпълнение на Условие 11.3.4. опасните отпадъци, образувани от производствената 

дейност, се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да 

взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с табели, указваши кода и 

наименованието на опасния отпадък. 
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       В изпълнение на Условие 11.3.5. на територията на инсталацията се генерират отпадъци, 

които не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в 

Таблица 11.3.5. от КР. Те се съхраняват в съответствие с изискванията на Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, съгласно 

Условие 11.3.6. 

 

        В изпълнение на Условие 11.3.7. площадките за предварително съхраняване на отпадъци 

са разположени по начин, който непозволява смесването на опасни с други отпадъци, на 

оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други 

вещества. 

 

        В изпълнение на Условие 11.3.9. е изготвена и се прилага инструкция за периодична 

оценка на съответствие на предварителното съхраняване с условията на разрещителното. 

Резултатите се отразяват във формуляр  ФКР 5.9-01-Регистър на несъответствията. За отчетния 

период не са констатирани несъответствия и не са предприети коригиращи действия. 

 

5.2. Транспортиране на отпадъци 

       В изпълнение на Условие 11.4.1. за предаването на отпадъците извън територията на 

площадката свинекомплекса има сключени договори с лица, притежаващи, съгласно ЗУО 

документи за осъществяване на съответната дейност. 

 

       В изпълнение на Условие 11.4.2. е създаден ред съгласно Наредба № 1/2014 г., за 

предоставяне на информация и за водене на публични регистри при предаване на опасни 

отпадъци. През отчетния 6-месечен период на 2019 г. не са предавани опасни отпадъци. 

        

В изпълнение на Условие 11.4.3. отпадъците ще се предават за транспортиране на база 

съпроводителелни документи за товара, а при предаване на опасни отпадъци – съпроводителен 

идентификационен документ, съгласно Приложение № 8 на Наредба № 1/2014 г. Предоставят 

се писмени инструкции за действие при аварии, съгласно Наредба за изискванията за третиране 

и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.  

 

5.3. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци 

        В изпълнение на Условие 11.5.1. за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците 

извън територията на площадката, дружеството има сключени договори с лица, притежаващи, 

разрешение по чл. 67 от  ЗУО или КР за конкретния вид отпадък за извършване на съответната 

дейност вкл. спазвайки изискванията на Регламент № 1013/2006 г. на ЕС относно превози на 

отпадъци.  

 

       В изпълнение на Условие 11.5.2. дружеството ще предава отпадъците приоритетно за 

оползотворяване пред обезвреждане. 

 

5.4. Обезвреждане на отпадъци 

      В изпълнение на Условие 11.6.1. за обезвреждане на отпадъците извън територията на 

площадката, дружеството има сключени договори с лица, притежаващи, разрешение по чл. 67 

от  ЗУО за конкретния вид отпадък и  извършване на съответната дейност. 

  

5.5. Контрол и измерване на отпадъците 

      В изпълнение на Условие 11.7.1. се осъществява измерване/изчисляване на количествата 

образувани отпадъци, с цел определяне на тяхното годишно количество. 
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     В изпълнение на Условие 11.7.2. е разработена и се прилага инструкция за измерване на 

образуваните количества отпадъци. 

       

     В изпълнение на Условие 11.7.3. е разработена и се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на наблюдаваните годишни количества образуван отпадък с определените 

такива с условието на разрешителното.за отчетния период не са установени несъответствия и 

не са предприети коригиращи действия. 

 

5.6. Анализ на отпадъците 

     В изпълнение на Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2. През отчетния период не са се 

образували нови видове отпадъци, които да се налага да бъдат класифицирани по чл. 3 от ЗУО.  

 

5.7. Документиране и докладване 

В изпълнение на Условие 11.9.1. дейностите по управление на отпадъците се 

документират, като се води отчетност по управление на отпадъците в съответствие с 

разпоредбите на Наредба № 1 / 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 

за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, чрез: Отчетни 

книги за образуваните производствени и опасни отпадъци и Годишни отчети за образуваните 

производствени и опасни отпадъци. 

 

         В изпълнение на Условие 11.9.1.1. е въведен ред за информацията за отпадъците и 

резултатите от извършените анализи, да се документират и съхраняват на площадката минимум 

5 години, и да се предоставят при поискване за контрол.  

 

       В изпълнение на Условие 11.9.2, количествата образувани отпадъци се документират 

ежемесечно в отчетни книги, заверени от РИОСВ-Варна и ежегодно, като част от ГДОС се дава 

информация за образуваните количества отпадъци. 

 

       В изпълнение на Условие 11.9.3, ежегодно, като част от ГДОС се представя обобщена 

информация за дейностите, свързани с генерираните на площадката отпадъци. 

 

В изпълнение на Условие 11.9.4 няма превишаване на количествата отпадъци по 

Приложение II от Регламент 166/2006 г., вследствие на което няма замърсители за докладване, 

съгласно условието. 

 

5.8. Управление на странични животински продукти 

       В изпълнение на Условие 11А.1. СЖП се съхраняват на места, недопускащи замърсяването 

или увреждането на подземните води: върху водонепопрускливи съоръжения, изградени върху 

бетонирани площадки, които се експлоатират и поддържат по начин, недопускащ 

преминаването на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението и/или 

разлив, вкл. от препълване на съоръженията и изнасяне на материал извън торохранилището, 

както и недопускане на проникване на дъждовни води в съхраняваните вещества 

 

В изпълнение на Условие 11А.2. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на 

съхраняването в съответствието с изискванията в Условие 11А.1., установяване на причините 

за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от проверките се 

документират във формуляр  ФКР 10.1.2-протокол от проверка на резервоарите. 
През отчетния период не са установени течове и други несъответствия и не са 

предприемани коригиращи действия. 
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В изпълнение на Условие 11А.3. няма случаи на възникнали аварийни разливи за които да 

бъде уведомена РИОСВ  

 

5.9. Докладване 

       В изпълнение на Условие 11А.4.1. ежегодно, като част от ГДОС се дава информация за  

годишните количества СЖП, образувани на площадката.,Местоположението на съоръженията 

за тяхното съхранение е представено на схема в Приложение Б26 от заявлението за издаване на 

комплексно разрешително. 

 

В изпълнение на Условие 11А.4.2  през отчетния  6-месечен период не са извършени 

проверки от РИОСВ Варна. В изпълнение на инструкция ИКР 10,1,2 са направени 2 проверки 

от  вътрешен за фирмата контрол, като не са констатирани нарушения, Резултатите са описани 

във формукляр ФКР 10.1.2-протокол от проверка на резервоарите. 

През отчетния 6-месечен период са се образували 79 200 м3 странични животински 

продукти, а  от портала на свинекомплекса са изнесени 1 070 м3 твърд и 18 600 м3 течен тор.  

Те са предадени на земеделски производители за наторяване на земеделски ниви, на база 

сключени договори и предавателни протоколи.  

Копия на договорите със земеделските производители за предаване на СЖП., са  приложени 

към доклада в Приложение №2. 

 

В изпълнение на Условие 11А.5 и Условие 11А.6  се извърщва изчисляване на годишното 

количество тор, като данните се документират и ежегодно се докладват като част от ГДОС.  

 

6. ШУМ 

 

Основните източници на шум, разположени в границата на обекта са животните в 

помещенията за отглеждането им, вентилационните системи на помещенията за отглеждане на 

животни и вътрешноплощадковия автотранспорт. 

Повечето производствени дейности на Дружеството се извършват в затворени сгради и това 

допринася за редуциране на нивата на шума в околната среда. Отглеждането на животните в 

затворени помещения е едно от условията за снижаване на нивото на шума, емитиран от 

площадката.  

 

6.1. Емисии 

      В изпълнение на  Условие 12.1.1. дейностите, извършвани на производствената площадка 

се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда по границите на 

производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близо разположените, спрямо 

източника жилищни територии) над граничните стойности посочени в КР. 

 

6.2. Контрол и измерване 

      Съгласно Условие 12.2.1. наблюдение на нивата на общата звукова мощност на 

площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката, както 

и еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие ще се извършват веднъж на две 

години. През отчетния период не е извършвано измерване на нивата на шум в региона на 

площадката.  

 

      В изпълнение на Условие 12.2.2 е изготвена и се прилага инструкция и План за собствен 

мониторинг с цел наблюдения, веднъж на две години, на показателите по Условие 12.2.1. През 

отчетния 6-месечен период не са провеждани измервания за установяване на еквивалентните 

нива на шум. 
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      В изпълнение на Условие 12.2.3 е изготвена и се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на установените еквивалентни нива на шумпо границите на производствената 

площадка, установяване на причини за допуснати несъответствия и назначаване на коригиращи 

действия. 

       През отчетния период няма постъпили жалби срещу дейността на комплекса по отношение 

на шумово въздействие, и не се е налагало предприемане на  коригиращи действия.  

 

6.3. Документиране и докладване 

        В изпълнение на Условие 12.3.1. наблюденията на определените показателите по КР се 

документират във формуляри, съхраняват се на площадката и се представят при поискване от 

контролните органи. 

 

         В изпълнение на Условие 12.3.2. резултатите от оценката на съответствието на 

установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в 

мястото на въздействие с разрешените такива се документират във формуляри, съхраняват се 

на площадката и се представят при поискване от контролните органи. 

 

В изпълнение на Условие 12.3.3. ежегодно, като част от ГДОС се дава информация за: 

оплаквания по отношение на шума от живущите около площадката и резултати от извършени 

наблюдения на шумовите нива. През отчетния 6-месечен период не са получавани оплаквания 

от шум и не са провеждани измервания. 

 

7. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 

 

7.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

      В изпълнение на Условие 13.1.1. е изготвена и се прилага инструкция за периодична 

проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води.  

През отчетния период са направени 3 проверки на канализационната система, които са 

документирани във формуляр. През отчетния период не са установени течове и не са 

предприемани мерки за отстраняване. 

     В изпълнение на Условие 13.1.2. е въведен ред при разлив и/или изливане на вредни и 

опасни вещества, да се почистват/преустановяват незабавно след откриването им. 

В изпълнение на Условие 13.1.3. не се допуска наличието на течности в резервоари, варели, 

технологично оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на 

отстраняването им.        

В изпълнение на Условие 13.1.4. при изграждането на площадката на инженерно- 

строителните съоръжения и др., при които е възможен контакт с подземните води, не се 

използват материали, които съдържат  приоритетни вещества.   

 

В изпълнение на Условие 13.1.5. през отчетния период няма и не се предвижда да бъдат 

инжектирани, реинжектирани пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, 

приоритетни, опасни и вредни вещества в почвите и подземните води. 

 

7.2. Условия на мониторинг на почвата 

      В изпълнение на  Условие 13.2.1. в указания срок е внесен и съгласуван с РИОСВ-Варна,  

БДДР и ИАОС  План за мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото КР. 
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        В изпълнение на  Условие 13.2.2. дружеството планира да изпълнява собствен мониторинг 

на почви по показателите и срокове в съответствие с условията на КР и Плана за собствен 

мониторинг. През отчетния 6-месечен период на 2019 г. не е изпълняван мониторинг на 

почвата. 

7.3. Условия на мониторинг на подземните води 

В изпълнение на  Условие 13.3.1. в указания срок е внесен и съгласуван с РИОСВ-Варна,  

БДДР и ИАОС  План за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на настоящото 

КР.  

В изпълнение на  Условие 13.3.2. дружеството планира да изпълнява собствен мониторинг 

на подземните води по показателите и срокове в съответствие с условията на КР и Плана за 

собствен мониторинг. През отчетния 6-месечен период на 2019 г. не е изпълняван мониторинг 

на подземните води. 

7.4. Документиране и докладване 

      В изпълнение на  Условие 13.4.1 и Условие 13.4.2. резултатите от изпълнението на 

инструкцията по Условие 13.1.1 за почвите и резултатите от собствения мониторинг на почвите 

и подземните води, се документират във формуляри, съхраняват се на площадката и се 

представят при поискване от контролните органи. 

       

       В изпълнение на Условие 13.4.3. ежегодно, като част от ГДОС, се представя информация 

за резултатите от собствеия мониторинг на почвите и на подземните води. 

        

8. Предотвратяване и действия при аварии 

      В изпълнение на Условие 14.1.  е изготвена и се прилага се инструкция за оценка на риска 

от аварии при извършване на организационни и технически промени. 

       

      В изпълнение на Условие 14.2 и Условие 14.3. има разработени мерки за предотвратяване 

и ликвидиране на последствията при аварии и формуляри за тяхното документиране. Те се 

съхраняват на площадката и при поискване се представят на проверяващите органи. 

 

      В изпълнение на Условие 14.4. за отчетния период не са констатирни аварии и не се е 

налагало уведомяване на РИОСВ Варна 

 

9. Преходни режими на работа 

     В изпълнение на Условие 15.1. разработен е и се прилага План за мониторинг при 

анормални режими на инсталацията по Условие №2. В случай на регистрирани анормални 

режими, обобщените резултати ще се представят като част от ГДОС. Приез отчетния 6-месечен 

период няма констатирани анормални режими на работа.  

 

10. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях 

      

     През отчетния 6-месечен период и към настоящия момент пред Дружеството няма планове 

за закриване на дадени производствени процеси или технологични линии на свинекомплекса. В 

тази връзка, не са предприети действия по изпълнение на Условия от 16.1. до 16.6 от 

настоящото КР. 
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11. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на 

КР. 

 

     Комплексното разрешително на „АЯКС-1” ЕООД за обект: Свинекомплекс „Козлодуйци“ е 

издадено на 28.05.2019 г. и е влязло в сила от 01.07.2019 година и към него няма 

Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР. 
  

12. ПОДПИСВАНЕ на ГДОС за 2019 г. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение № 1 - Таблици: 

 

 Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ; 

 Таблица 2 - Емисии във въздуха; 

 Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води; 

 Таблица 4 - Образуване на отпадъци; 

 Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

 Таблица 6 - Шумови емисии; 

 Таблица 7 - Опазване на подземни води; 

 Таблица 8 - Опазване на почви; 

 Таблица 9 - Аварийни ситуации; 

 Таблица 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  

инсталациите, за които е издадено КР; 

 

Приложение № 2 

 Протоколи от изпитване на води.  

 Договори  със земеделски производители за доставка и наторяване с органичен тор 

 

 

 

 

 

 

 



ГДОС за 2019 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  

КР  № 575-Н0/2019г.на „Аякс-1“ООД, гр. Димитровград, обект: свинекомплекс Козлодуйци 

 

25 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Таблици 

Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

№ 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

CAS номер 

Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1 b) 

В почви 

(колона 1 c) 

   Kg / год. Kg / год. Kg / год.   

1# 74-82-8 Метан (CH4)   160600.5 

(260600,5) C 

- -   

5# 
10024-

97-2 

Диазотен 

оксид (N2O) 
      628.44 

(10628,44) C 

 

- 

 

- 

  

6# 
7664-41-

7 

Амоняк 

(NH3) 
   592420 

(602420) C 

 

- 

 

- 

  

86

# 
 

ФПЧ< 10 

μm PM10 

- 

(6541,28) С 

 

    

 

Таблица 2 - Емисии във въздуха 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от мониторинг 
Честота 

на монито 

ринг 

Съот-

ветствие 

брой/ 

% 

Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1а: 

Метан (CH4) - няма няма няма няма - 

Диазотен оксид 

(N2O) 

- няма няма няма няма - 

Амоняк (NH3) - няма няма няма няма - 

Фини прахови 

частици <10 µm 

(PM 10) 

- няма няма няма няма - 

 

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води 
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Таблица 4 - Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица капацитет Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортира 

не – собствен 

транспорт / 

външна фирма 

Съответ-

ствие 

 
Количества 

определени с 

КР, t/y 

Реално 

измерено, 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 2,5 0,09 - 

- площадка  №4 - неприложимо 

Пластмасови опаковки 15 01 02 2,0 0,15 - - площадка  №4 - неприложимо 

Остри инструменти      

(с изключение на         

18 02 02) 

18 02 01 0,2 0,0021 

- -  

площадка  №2 

- неприложимо 

Хим. вещества и 

препарати, състоящи се 

от или съдържащи 

опасни вещества 

18 02 05* 1.68 0,09 

- -  

площадка  №2 

- неприложимо 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане е обект 

на спец. изисквания 

18 02 02* 14 0,16 

- -  

площадка  №7 

- неприложимо 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди и др., разл. 

от упом. в 17 01 06 

17 01 07 20 6,5 

- -  

площадка  №7 

- неприложимо 

Чугун и стомана 17 04 05 20 2,5 - - площадка  №3 - неприложимо 

Забележка: Няма норма за единица капацитет
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Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 

Оползотво-

ряване на 

площадката 

Обезврежда-

не на 

площадката 

Име на външната 

фирма, 

извършваща 

операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане 

извън площадката 

Съответ-

ствие 

 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 

Не Не 
- 

неприлож
имо 

Пластмасови опаковки 15 01 02 
Не Не - неприложи

мо 

Остри инструменти      

(с изключение на         

18 02 02) 

18 02 01 

 

Не 

 

Не 

- неприложи

мо 

Хим. вещества и 

препарати, състоящи се 

от или съдържащи опасни 

вещества 

18 02 05* 

 

Не 

 

Не 

- неприложи

мо 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане е обект 

на спец. изисквания 

18 02 02* 

 

Не 

 

Не 

- неприложи

мо 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди и др., разл. от 

упом. в 17 01 06 

17 01 07 

 

Не 

 

Не 
- 

неприложи

мо 

Чугун и стомана 17 04 05 
Не Не - неприложи

мо 

Забележка: През отчетния 6- месечен период не са предавани отпадъци. Образуваните 

количествата се съхраняват на площадките. „Не“ означава че няма предадени количества на 

фирми. 

 

Таблица 6 - Шумови емисии 
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Таблица 7 - Опазване на подземни води 

     Резултати от  пробовземане 

Параметър Единица 

Стандарт за 

качество на 

подземни 

води 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

 

Съответ-

ствие 

 
ТК-Козлодуйци 

1. Активна 

реакция 

pH 

единици 
6,5 – 9,5 7,20 ± 0,14 

Веднъж 

годишно 
да 

2. Амоний mg/dm³ 0,5 0,160 ± 0,016 
Веднъж 

годишно 
да 

3. Нитрити mg/dm³ 0,5 < 0,05* 
Веднъж 

годишно 
да 

4. Нитрати mg/dm³ 50 38,0 ± 1,9 
Веднъж 

годишно 
да 

5. Фосфати mg/dm³ 0,5 
 

0,210 ± 0,021 

Веднъж 

годишно да 

6.Електро-

проводимост 
S /cm 2000 950,7 ± 20,4 

Веднъж 

годишно 
да 

7. Сулфати mg/dm³ 250 42,3 ± 2,1 
Веднъж 

годишно 
да 

8. Хлориди mg/dm³ 250 29,5± 1,5 
Веднъж 

годишно 
да 

9.Разтворен 

кислород 
mg/dm³  7,07± 0,12 

Веднъж 

годишно 
да 

Резултатите са документирани в протокол от изпитване № 1417 от 23.08.2019 г.. на ЛАКОС към 

”Еко-Консулт-Инженеринг” ООД.   

Таблица 8 - Опазване на почви 
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Параметър 
Резултати от мониторинг  на почвите в 

определените  за целта  пунктове 
Честота на мониторинг 

Таблица 9 - Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 

През отчетния период няма възникнали аварийни ситуации 

 

 

Таблица 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

През отчетния период няма постъпили оплаквания относно дейността на инсталациите. 
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