
 

 
  1 

Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

 

Лице за връзка: Димитър Сотиров 

+359 899 914 040, e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 

2019г. 

 

 
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексно разрешително № 568 – Н0/2018г. 

 

 

 

 

 

 

Март 2020г. 

С. Кирково 

 

 

 

 

mailto:d.sotirov@multi-ecoconsult.com


 

 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешение №568-НО/2018г. 

  2 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1.УВОД  

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на вода 

3.2. Използване на енергия 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.  

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

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

PRTR 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.  

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.  

4.4. Управление на отпадъците 

4.5. Шум.  

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕС УСЛОВИЯТА НА КР 

6. ПРЕКРАТЯВАНE НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешение №568-НО/2018г. 

  3 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

1. УВОД 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 

Инсталация за интензивно отглеждане на птици (кокошки - носачки) с. Багрянка, 

община Момчилград, област Кърджали 

Оператор:  

„ДЕКСА АГРО” ЕООД - по смисъла на $1, т.43 а), от ДР на ЗООС. 

ЕИК: 202329780 

Адрес за кореспонденция: 6884, село Кирково, община Кирково, област 

Кърджали, ул. „Беломорска” № 12 

Тел за връзка: 0885/619-319  

Управител: Дарина Алексиева Зотева 

Лице за контакт: Димитър Сотиров 

тел. за контакт: +359 899 914 040, e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com  

 

Адрес за кореспонденция:  

Адрес за кореспонденция: 6884, село Кирково, община Кирково, област 

Кърджали, ул. „Беломорска” № 12 

Тел за връзка: 0885/619-319  

Управител: Дарина Алексиева Зотева 

Лице за контакт: Димитър Сотиров 

тел. за контакт: +359 899 914 040, E-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com 

 

Адрес на централното управление:  

Адрес за кореспонденция: 6884, село Кирково, община Кирково, област 

Кърджали, ул.„Беломорска” № 12 

Тел за връзка: 0885/619-319  

Управител: Дарина Алексиева Зотева 

Лице за контакт: Димитър Сотиров 

тел. за контакт: +359 899 914 040, e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com 

 

Регистрационен номер:  

ЕИК: 202329780 

Наименование и адрес на собственика на поземления имот, върху който са 

изградени или ще се изградят инсталациите и съоръженията:  

„ДЕКСА АГРО” ЕООД  

Адрес за кореспонденция: 6884, село Кирково, община Кирково, област 

Кърджали, ул. „Беломорска” № 12 

Лице за контакт: Димитър Сотиров 

тел. за контакт: +359 899 914 040, e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com 

 

Наименование и адрес на собственика на сградите в поземления имот, в които 

се осъществява или ще се осъществява дейността:  

„ДЕКСА АГРО” ЕООД  

Адрес за кореспонденция: 6884, село Кирково, община Кирково, област 

Кърджали, ул. „Беломорска” № 12 

Лице за контакт: Димитър Сотиров 

тел. за контакт: +359 899 914 040, e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com 

 

Име на оператора:  

mailto:d.sotirov@multi-ecoconsult.com
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„ДЕКСА АГРО” ЕООД  

 

Категория на промишлената дейност. 

Категория на промишлената дейност, съгласно Приложение № 4 на Закона за 

опазване на околната среда: т.6.6. - Интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места 

за птици 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

   

Операторът с настоящият Годишен доклад за 2019г. изпълнява задължението си по 

Условие 4.2 Докладване на КР да документира и да докладва годишното производство за 

Инсталацията по Условие 2 на КР №568-НО/2018г. 

 Годишният доклад се изготвя и публикува за изпълнение на условията за които е 

издадено Комплексно разрешително №568-НО/2018г., за Инсталацията за интензивно 

отглеждане на кокошки – носачки в с. Багрянка, която попада в категория промишлени 

дейности по Приложение №4 към Закона за опазване на околната среда(ЗООС) с оператор 

„ДЕКСА АГРО” ЕООД  

Годишният доклад обхваща периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. Инсталацията 

за интензивно отглеждане на кокошки – носачки в с. Багрянка, която попада в категория 

промишлени дейности по Приложение №4 към Закона за опазване на околната 

среда(ЗООС) с оператор „ДЕКСА АГРО” ЕООД е въведена в експлоатация по реда на ЗУТ 

на 26.09.2018 г. Условие 6.3 на КР. 

През отчетната 2019г. компетентният орган РИОСВ-Хасково е извършил проверка 

на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително №568-

НО/2018г., издадено на „ДЕКСА АГРО“ЕООД с. Кирково, общ. Момчилград, област 

Кърджали-ПРОТОКОЛ №278/27.03.2019г. 

Производствения процес при отглеждане на птици-кокошки носачки  започва със 

зареждане на сградите с 18 седмични птици - ярки. Започва процес на захранване на 

птиците с фураж, водопоене и яйце снасяне. След приключване на производствения цикъл 

на птиците от  70-80 седмици, когато птиците достигат необходимата  възраст, се изнасят 

от сградите и се транспортират за клане във външна птицекланица.  

Следва подготовка на сградите за следващото зареждане с нова партида, която 

включва: 

 Задължителна проверка на всички технологични линии – за хранене и поене, 

осветление, вентилация, охлаждане;  

 Сградите и оборудването се почистват, дезинфекцират и се подготвят за 

следващата партида.  

 

В годишният доклад количествените данни за използване на ресурси, 

съответствията с нормите за ефективност, емисиите на замърсители, управлението на 

отпадъците, шумовите емисии, опазването на почвите и подземните води, ще дадат 

картината за едногодишен период за дейността на Инсталацията , с разрешен  

капацитет съгласно издаденото КР №568-НО/2018г. 

№ Наименование на инсталацията 

Позиция на 

дейността по 

Приложение № 

4 към ЗООС 

Капацитет, 

места за 

птици 
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1 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици-кокошки –носачки, включваща: 

 
т. 6.6“а“ 

92 994 

Производствено хале №2а /съществуващо / 39744 

Производствено хале №1 /ново / 53 250 

  

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията  
Условие 2. Инсталации обхванати от разрешителното: 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици-кокошки –носачки в с. Багрянка 

е действаща и работи с капацитет места за птици 92 994, съгласно позиция на дейността 

по Приложение № 4 към ЗООС т.6.6“а“.  

 Инсталацията включва двете производствени халета: 

 Производствено хале№2а(съществуващо); 

 Производствено хале№1 (ново). 

 

Съгласно Условие 3.3. на КР №568-НО/2018г.понятието „площадка“ означава 

територията, която обхваща инсталацията, т.е. двете халета и техническите и транспортни 

съоръжения. 

С тези параметри дейността самостоятелно попада в обхвата на Приложение №1 на 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – т.17 – Ферми за интензивно отглеждане на 

птици или свине с повече от: а) 40 000 места за отглеждане на бройлери, 40 000 места за 

кокошки носачки. 

 

Производствена база  

 
 

Сгради за отглеждане на птиците. 

«ДЕКСА АГРО» ЕООД разполага с две сгради за отглеждане на птиците: 
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Производствено хале №2а /съществуващо/  

Сградата за отглеждане на птиците е с външни размери 91.5 х 15.2 м и площ от 

1390.8 м2. Височината, в кота корниз, е 3.60 м, височината при билото е 5.60 м 

(Приложение 3 – снимки 1, 2, 13,16, 31). Предназначена е за отглеждане на кокошки- 

носачки в евроклетки, разположени в 4 реда на 4 етажа. Във всеки един ред има по 23 

клетъчни блока с по 108 броя кокошки-носачки (Приложение 3 – снимка 8 ). Отглеждат 

се общо 39 744 броя кокошки-носачки. Широчината на клетката е 2 240 мм, а дължината 3 

618 мм, с площ на една клетка 8.100 м2. При 108 птици в клетка, площта 

за една птица е 750 кв. см. Този вид клетъчна система се отличава с дълъг живот, 

благодарение на това, че всички стоманени части са със защитно покритие и са напълно 

защитени от корозия. 

 

Производствено хале №1 /ново /,  и двете сгради разположени в имот 000545, в 

землището на село Багрянка, община Момчилград 

Сградата за отглеждане на птиците е с външни размери 91,5 х 15,2 м и площ от 

1390,8 м2. Височината в кота корниз е 3,60 м, височината при билото е 5,60 м Сградата е 

изградена от метални конструкции (ригел през 6 м) и термопанели. Тъй като не се 

отоплява, за запазване на ниска температура през летния сезон и намаляване загубите от 

топлина през зимата са приложени термопанели с дебелина 6 см на стените и покривния 

термопанел. Подът е шлайфан бетон с цел по-лесно поддържане на хигиена. 

Предназначена е за отглеждане на кокошки носачки в евроклетки, разположени в 4 

реда на 4 етажа. Във всеки един ред има по 23 клетъчни блока с по 108 броя кокошки 

носачки. Отглеждат се общо 39 744 броя кокошки носачки. Широчината на клетката е 2 

240 мм, а дължината 3 618 мм с площ на една клетка 8,100 м2. При 108 птици в клетка 

площа за една птица е 750 кв. см. Този вид клетъчна система се отличава с дълъг живот, 

благодарение на това, че всички стоманени части са със защитно покритие и са напълно 

защитени от корозия. 

 Център за яйца Предназначението му е за окачествяване, сортиране, опаковане и 

временно съхранение на яйца. Състои се от: 

 Сортировъчно помещение. Яйцата посредством гъвкав конвейер постъпват в 

сортировачна машина, която напълно автоматично претегля, сортира, маркира 

и нарежда на кори яйцата. Част от сортировачната машина овоскоп, на който 

става преглед на яйцата. 

 Склад за съхранение на яйца. В него върху евро палети ще се съхраняват 

опакованите яйца. Складът е снабден с климатична инсталация, поддържаща 

температура в границите от +50 до +180С. 

 Склад опаковъчни материали. В него върху евро палети се съхраняват 

опаковъчни материали - кори за яйца, малки опаковки и др. 

 

 Административно-битова част 

Включва стаи за ветеринарен лекар, технолог, почивка, жената, аутопсия, 

предверие, санитарни възли, санитарен филтър за мъже и за жени. 

 Санитарните филтри включват предверие, гардеробно-домашни облекло, баня, WC и 

гардеробно-чисто облекло дрехи.  

Постоянна масивна ограда с височина 1,5 м., осигуряваща безопасност на обекта и 

здравно благополучие на животните. 

 

 Силоз за фураж  
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 Пропускателен пункт, който е единствен вход за птицефермата, разполагащ с 

дезинфекционна площадка за транспортните средства и дезинфекционна площадка за 

хора. 

 

 Инфраструктура на обекта, състояща се от: водопровод, канализация, безотточен 

събирателен резервоар, ел. мрежи, и др. 

Обектът е водоснабден с вода за питейно-битови нужди от селищният водопровод 

на град Момчилград посредством водопроводно отклонение ф90мм ПЕВП тръби и 

дължина 760 м. На площадката има изградена водопроводна мрежа с диаметър Ф 90 мм, 

подаваща вода към консуматорите. 

Ситуацията по отношение на изградената водопроводна и канализационна мрежа е 

представена в КАРТА №2 и КАРТА №4 от Графични приложения. 

 

 Електрическа енергия – Захранването с ел. енергия се осъществява от бетонен-

комплектен-трансформаторен-пост (БКТП), изграден в границите на имота, от който е 

захранена действащата птицеферма. Схема на елетроснабдителната мрежа е представена в 

КАРТА №3. От трафопоста напрежението се подава чрез кабелни линии до съответните 

консуматори Основната консумация на ел. енергия е за осигуряване на оптимален 

микроклимат в сградите. Основни консуматори на ел. енергия в сградите са вентилаторите 

и технологичните линии, а по – малки ел. крушки и печки в административните 

помещения. Електромерът за площадката е ситуиран в БКТП. 

Сградите и съоръженията са ситуирани така, че са обособени две зони (КАРТА №1 

от Графични приложения):  

 Бяла зона с производствена сграда, командни табла на отделните системи, 

стая за почивка на персонала със санитарен възел и център за яйца. 

 Черна зона – в нея са разположени: пропускателния пункт, които 

представлява дезинфекционна площадка за транспортни средства и 

дезинфекционна площадка за хора; административно-битова част, агрегатно 

помещение, силоз за комбиниран фураж, трупосъбирателен пункт. 

 

На границата между „бялата зона” и „черната зона” е разположен ветиринаро-

санитарен филтър, които е единствен вход към бялата зона. Там е и стаята за аутопсия с 

вход към бялата и шубер към черната зона за изнасяне на умрелите птици. Технологията 

за отглеждане на кокошки-носачки е максимално близка до описаната за новото 

производстнвено хале и е съобразена с изискванията на Европейския съюз за хуманното 

им отглеждане, като за осигуряване на комфорт на птиците са осигурени прашна баня; 

кацалки за птиците, позволяващи да се движат свободно по тях и по този начин да 

укрепват мускулната си система; приспособление за пилене на ноктите, благодарение на 

което се минимизират случаите на нараняване между птиците вследствие на одраскване.  

 

 Новото производствено хале съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за 

Ветеринарно-санитарните изисквания към животновъдните обекти, издадена от 

Министерството на земеделието и горите е отдалечено от съществуващата сграда за 

отглеждане на минимум 12 м за избягване на крос контаминация. 

Не е необходима нова пътна инфраструктура. Чрез местни асфалтови пътища се 

осъществява връзката с второкласния път от РПМ № 59.  

Водоснабдяването и електроснабдяването ще се осъществят от изградената вече 

производствена база. 
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На фиг. 1 е показана технологична блок-схема на производството. 

 

Единица продукт/капацитет на инсталацията: „1000 броя птици за един жизнен 

цикъл.” 

 

Технологичната схема за отглеждане на кокошки носачки за производство на яйца 

е съвременна и включва следните основни процеси: 

 Зареждане на кокошки-носачки (ярки). Ярките се получават на възраст 16 

седмици, отглеждани във външни ферми. Пренасят се внимателно и се настаняват в 

клетките от група с достатъчен брой работници с цел избягване на стрес и наранявания. 

 Отглеждане на кокошки-носачки (от 16 до 70 седмица) и производство на 

яйца. Клетките, са оборудвани с улеи за хранене, гнездо със специална постелка, където 

птиците снасят яйцата, зона за ровене на която през специален отвор подава фураж, 

кацалки за почивка на птиците. Храненето и поенето на птиците се осъществява 

автоматично. 

 Хранене на птиците 

Производствено хале №1/ново/ 

Фуражът за птиците се докарва във фермата със специализиран фуражовоз, който 

след дезинфекция доставя фуража до специализиран бункер за фураж. Предвижда се 

бункер с обем 49,8 м3, около 30 т (при специфично тегло на фуража 0.65 кг/дм3). 

Фуражният бункер ще да бъде оборудван със система за тегленето му. Системата е 

изградена от тегловни клетки и дисплей.  

Чрез тази система се контролира зареждането му. От бункера с помощта на 

транспортен шнек фуражът достига до системата за хранене в сградата.  

Диаметърът на транспортния шнек ще бъде 125 мм за да се осигури бързо нужното 

количество фураж за птиците. Необходимият капацитет е 5-6 тона/час. 

Храненето на птиците се осъществява автоматично като броят на храненията и 

времето за хранене се контролират от часовник(компютър).  

Производствено хале №2а/съществуващо / 

Хранене –Храненето на кокошките носачки се осъществява чрез верижно–улейна 

хранилка, която е със самостоятелно задвижване за всеки етаж на клетъчните блокове. 

Хранилната система има приспособление за регулиране на количеството на подаваната 

храна. С помощта на шибър нивото на фуража в хранилката може да се контролира много 
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лесно, а заобленият й край не позволява разпиляването на фураж. Шнека, който се движи 

в улея взема фураж от силоз, разположен от страни на сградата. Силозът за фураж към 

халето е с вместимост 30.00м ³, изработен от поцинкована стоманизирана ламарина и 

снабден с електронна система, която позволява засичането на количеството изяден фураж 

с точност до килограм. 

 Поене на птиците. 

Производствено хале №1/ново/ 

Клетките са оборудвани с нипелни поилки. Нипелните поилки задължително са 

оборудвани с капкоуловители за избягване мокренето на птиците и оборудването. Всяка 

птица трябва да има достъп поне до 2 различни нипела. Птиците консумират между 200-

300 мл. вода дневно. За удовлетворяване на нуждите им е необходимо максимално 15 000 

литра вода на ден. Възложителят притежава резервоари за резервна вода в случай на 

авария на водоподаването. Резервоарите могат да се пълнят дори с водоноска. Водата 

трябва да бъде с питейни качества.  

За контрол на наличието на вода на птиците на всички етажи следва да се предвиди 

алармена система, която следи дали във всяка линия има вода. 

За дозиране на медикаменти е необходим дозатор за медикаменти, който може да 

прави разтвори с дебит от 10 л/час до 2500 л/час. 

За осигуряване на питейната вода се предвижда свързване към наличен 

водопровод. 

Производствено хале №2а/съществуващо / 

Поене –Поенето се осъществява от поилна система снабдена с нипели, 

разположени в средата на клетките, позволяващи неограничен достъп на всяка птица до 

тях. На върха на стъблото на нипелната поилка винаги има капка вода. Птицата, когато 

пожелае да пие клъвва стъблото в зоната на капката, то се повдига леко, изтича вода и се 

образува нова капка. С цел да се предотврати разпръскването на вода, което може да 

увеличи общата влажност в помещението са предвидени чашки, които са разположени под 

нипелите. Поилките имат на разположение винаги прясна, чиста и темперирана питейна 

вода. Поилната система е снабдена и с медикатор за автоматично подаване и смесване на 

медикаменти при необходимост. 

 Производство на яйца. 

Яйцата се снасят в специално обособените гнезда и по гравитационен път подадат 

на лентите за изнасянето им от сградата. Към всеки ред от клетъчната система има 

надлъжни ленти за събиране на яйцата. Това става автоматично, което улеснява персонала 

и намалява броя на пукнатите и счупени яйца. Преди те да попаднат на лентата е 

необходима система за предпазване, която работи като спира яйцата преди да попаднат на 

лентата, убива скоростта им и след това плавно ги освобождава. Лентите се движат с 

променлива скорост. От лентите яйцата се прехвърлят на конвейер за яйца с широчина 50 

см и чрез нея се транспортират до машина за сортиране на яйца в специализирано 

помещение. Конвейерът за яйца трябва да бъде покрит в частта, която е разположена 

извън сградата. Капаците трябва да бъдат от неръждаем материал. Цялата система е 

автоматична и свързана с централната система за управление и съществуващата 

сортировъчна машина. 

 Обработка на тора. 

Производствено хале №1/ново/ 

Системата за изхвърляне на тора е представена от торови ленти, разположени на всеки 

етаж на клетковите батерии. Чрез тях той попада на напречната линия и от там се 

изхвърля извън сградата с помощта на наклонен транспортьор. Извършва се 2 – 3 пъти 

седмично. Торовата маса излиза от сградата с 40 % влажност. Това се постига 
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благодарение на специална система за изсушаване й, която е разположена под всеки етаж 

на клетковите батерии. 

Просушената торова маса чрез наклонения транспортьор се товари директно на 

специализирано транспортно средство собственост на фирмата и се изнася незабавно.  

До момента се реализира 100 % незабавно предаване на генерираните количества 

на земеделски производители в района без депониране. Чрез договори е осигурена 

реализацията му и от новата производствена мощност. За обезпечаване възможността от 

възникване на екстрени ситуации Възложителят е обособил торохранилище в имот с 

идентификатор 02155.10.46 в землището на село Багрянка, собственост на Възложителя. 

При необходимост торът от фермата може да се транспортира и депонира и след 

отлежаване ще се предава за изплозване.  

Количеството торова маса по средни стойности за ЕС, отделени от една кокошка 

носачка е 0,035 кг/ден. Очакваното общото количество торова маса, отпадаща за един ден 

от новата производствена сграда възлиза на 1.864 тона, а за една година приблизително 

680 тона. 

 

Производствено хале №2а/съществуващо/ 

Системата за изхвърляне на тора е представена от торови ленти, инсталирани под 

всеки етаж на клетковите батерии. Изхвърлянето на тора става като от лентите под 

клетките той попада на напречен коритообразен транспортьор, който придвижва торовата 

маса извън помещението, където се подава на наклонен транспортьор. Изхвърлянето на 

торовата маса се извършва 2 пъти седмично. Сключват се договори с фирми и физически 

лица –земеделски производители за безвъзмездно предоставяне на торовата маса. 

 Вентилация. 

За осигуряване на необходимият микроклимат в помещенията на птиците е 

необходима вентилационна система. 

Микроклиматът в сградите се подържа и регулира напълно автоматично в 

зависимост от външната температура, температурата в сградата и относителната 

влажност, за всички режими на работа /при летни и зимни условия/. Предвидена е система 

(Pads Cooling) при която свеж въздух влиза в сградата преминавайки през специални 

охладителни пити, при което се охлажда в зависимост от температурата на водата, която 

облива питите до предварително зададените параметри на микроклимата вътре в 

помещението. За целта са необходими 20 вентилатори с размери 1,38 х 1,38 м. и капацитет 

около 42 000 м3/ч, разположени на южната фасада на сградата, с предвидени затъмнители, 

не допускащи дневна светлина поради изкуствено контролирания светлинен ден на 

птиците. 

За охлаждането на птиците (летен режим на работа) на северната фасада се 

предвижда монтирането на охладителен панел с дължина 80 м и дебелина 0.15 м, направен 

от специална импрегнирана хартия.  

Количеството и посоката на въздуха, проникващ през него, се контролира от 

въздух водни клапи, разположени през охладителните панели. 

Отопление за сградата ( зимен режим на работа ) не се предвижда , тъй като 

птиците генерират достатъчно топлина.  

При повишаване на температурата в помещението се задейства вентилационната 

система, която регулира температурата до предписаните граници. Работата на 

охладителната система е съвместно с вентилационната, като се контролира крайната 

температура в помещението. 

 Осветление. 

Осветлението се разполага във всеки коридор и се осъществява от 234 

енергоспестяващи лампи по 10 W.  
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Заради височината на самите батерии и осигуряване на равномерно осветление 

половината от лампите във всеки ред трябва да могат да се контролират по височина. За 

контрол на осветеността в сградата трябва да има устройство, което контролира и променя 

интензитета на светлината. 

 Изнасяне на птиците. 

Носачките след 72-седмична възраст и в зависимост от % носливост се бракуват, 

изнасят и предават на птицекланниците. 

Подготовка на инсталацията преди зареждане на всяка нова партида. 

Състои се от механично почистване и дезинфекции на помещенията и 

оборудването, а при необходимост и на ремонтни дейности. 

 Пожарна безопасност. 

Съгласно Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност в зависимост от функционалната им пожарна 

опасност подобектите се определят на клас Ф5, подклас Ф5.4. 

Категорията по пожарна опасност на помещенията е следната:  

 за сградите за отглеждане на птиците - Ф5Д;  

 център за яйца и Административно-битова част Ф5В.  

Съгласно Наредба Iз-1971 вода за вътрешно пожарогасене е необходима с разход 

на вода 2,5 л/с.  

Вода за външно пожарогасене е необходима с разход 10 л/сек и се осигурява от 

Противопожарни хидранти, монтирани на площадковия водопровод и от автомобили на 

районната пожарна служба.  

В инсталацията са осигурени два изхода за евакуация на птиците като вратите в тях 

се отварят по посока на евакуация.   

При пожар е предвиден механизъм за груповото им освобождаване. Осигурен е път 

с трайна настилка за противопожарни цели около цялата сграда за достъп на 

противопожарните екипи. 

 Брой работни часове и дни, в рамките на една седмица за дейността 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици-кокошки носачки работи 

целогодишно в непрекъснат режим. Съоръженията работят 168 часа седмично. 

Инсталацията отговаря на изискванията на Наредба № 25 от 2005 г. за 

минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки за 

хуманно отглеждане на животните. 

 

 Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство съгласно 

Условие 4. Капацитет на инсталациите. 

Инсталации/дейности, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС 

 

Таблица 4.1към Условие 4.1. на КР: 

№ Наименование на инсталацията 

Позиция на 

дейността по 

Приложение № 4 

към ЗООС 

Капацитет, 

места за 

птици 

 

1 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици-кокошки –носачки, включваща: 

 т. 6.6 „а“. 
92 994 

Производствено хале №2а /съществуващо/ 39 744 
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Производствено хале №1 /ново / 53 250 

 

Разработена е Инструкция за периодична оценка на наличие на нови 

нормативни разпоредби към работата на инсталациите за интензивно отглеждане 

на птици-кокошки-носачки, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяване 

ръководния персонал за предприемане на необходимите организационно технически 

действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби 

 

Целта на инструкцията е непрекъснато подобряване на общите екологични 

показатели на инсталацията. НДНТ е да се въведе и спазва система за управление на 

околната среда (СУОС), която обединява всички посочени елементи, отнасящи се до 

условие 5.4. както следва: 

 ангажиране на ръководството, включително висшето ръководството; 

 обучението, осведомеността и компетентността, произтичащо от 

нормативните уредби; 

 поддържане актуален списък на законодателните актове и подзаконовите 

нормативни документи 

 документацията, гарантираща изпълнение на изискванията на условието; 

 гарантирането на спазването на законодателството в областта на околната 

среда. 

Разработена е Инструкция за измерване или изчисляване на годишното 

производство на инсталацията по Условие №2, която попада в обхвата на 

Приложение №4 към ЗООС и водене на необходимата документация, оценка на 

съответствието с условията на КР на ДЕКСА АГРО ЕООД, с. Кирково, Обл. 

Кърджали 

 

Цел на инструкцията: Целта на инструкцията е свързана с изискването 

Притежателят на разрешителното- „Декса Агро“ ЕООД да води необходимата 

документация за измерване или изчисляване на годишното производство на 

инсталацията по Условие №2Капацитет на инсталациите: 

 

Методика за решаване на задачите на инструкцията: 

1. Притежателят на комплексното разрешително документира, обобщава и 

анализира цялата информация свързана с процеси свързани със зареждане и 

отглеждане на кокошки –носачки в инсталациите. 

2. Съхранява всички документи издавани при зареждане на инсталациите с 

птици и при извеждането им след приключване на престоя им в инсталациите. 

Издаваните документи да се съхраняват под номер и дата. 

3. Резултатите да се документират и докладват като част от ГДОС, годишното 

производство за инсталацията в табличен вид: 

  

Произведената продукция (средногодишен брой заети места) в Инсталацията за 

отчетния период 01.01.2019г.-31.12.2019г. е дадена в долната таблица: 
 

2019 г. 

Производ

ствени 

сгради 

31.01.

2019 

28.02.

2019 

 

31.03.

2019 

30.04.

2019 

31.05.

2019 

30.06.

2019 

31.07.

2019 

31.08.

2019 

30.09.

2019 

31.10.

2019 

30.11.

2019 

31.12.

2019 

Сре

дно 

за  

2019

г. 

Хале №2а 39367 39153 38943 38738 38525 38325 38175 38095 39700 39410 39260 39050 3889



 

 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешение №568-НО/2018г. 

  13 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

/съществу

ващо/ бр. 
птици 

5 

Хале№1 

/ново/ 

бр. птици 

52344 52214 52104 51974 51867 51744 51609 51489 51388 51293 51168 50988 5168

2 

Общ капацитет:                                                                                                                                                   90577 

*Попълва се броят на птиците налични в съответното хале към 30-31-ви на всеки 

месец, като се изважда броя на умрелите (тези предадени на екарисаж) 

 

2019 година. Съответствие 

Инсталация 

Позиция на 

дейността 

по 

Приложение 

№ 4 на 

ЗООС 

Капацитет, 

[места за 

птици]съгласно 

КР 

Действително 

натоварване за 

80 дни през 

2019 г. 

Съответствие 

1 2 3 4 5 

Инсталации за 

интензивно 

отглеждане на 

птици-кокошки-

носачки, 

включващи: 

 

6.6 а) 
92 994 90577 ДА 

Производствено 

хале №2а/същ./ 
 39744 38895 ДА 

Производствено 

хале №1 /ново / 
 53 250 51682 ДА 

 Общият брой отгледани птици през 2019г. е 413 257,56 броя за 4,5жизнени 

цикли. 
 

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Дейностите, изпълнявани в „ДЕКСА АГРО„ ЕООД, свързани с управлението на 

околната среда се осъществяват от изрично упълномощен външен консултант по околна 

среда: 

Лице за контакт: Димитър Сотиров 

Тел. за контакт: +359 899 914 040, E-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com 

 

Дружеството е задължено да оказва пълно съдействие на контролните органи по 

опазване на околната среда: 

РИОСВ-Хасково, 6300 Хасково, ул. "Добруджа" 14 

Басейнова дирекция, Пловдив, 4000, пк.307 ул. "Янко Сакъзов" №35 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

  Условие 5.Управление на околната среда. 

Политика на „ДЕКСА АГРО” ЕООД – ПЛОЩАДКА с. БАГРЯНКА по околната 

среда. 

Политиката на дружеството по отношение опазването на околната среда може да се 

определи със следните цели и задачи: 

 Спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и 

намаляване риска за човешкото здраве; 

mailto:d.sotirov@multi-ecoconsult.com
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 Използване на алтернативни горива – природен газ, с цел снижаване на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух; 

 Внедряване на безотпадни технологии за производство – алтернативи за 

оползотворяване на генерираните торови маси, съобразени с добрите 

земеделски практики; 

 Разработване и прилагане на системи за икономия на суровини, материали, 

вода и ел. енергия; 

 Поддържане на добри взаимоотношения с местната общественост и 

контролните органи във връзка с дейността на дружеството; 

 Определяне на основните рискови въздействия от дейността върху околната 

среда и предприемане на необходимите мерки за контрол и тяхното 

предотвратяване или намаляване; 

 Сертифициране на екологично чиста продукция и навлизане в пазари с по-

високи екологични изисквания; 

 Систематизиране на задължителната документация, отнасяща се до опазване 

на околната среда – разрешителни документи, инструкции, протоколи, аварийни 

планове и други. 

 

Система за управление на околната среда. 

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, 

съобразно ISO 14001:2004.  

Независимо от това, операторът се стреми да развива своя фирмена политика, 

ориентирана към опазването на околната среда в съответствие с изискванията на 

действащата на територията на Р. България нормативна база.  

Съгласно условията, дадени в бъдещо комплексно разрешително за площадката ще 

се разработят инструкции за контрол, превантивни и последващи действия, както и ще се 

определят отговорни лица за изпълнението им, които подлежат на периодично 

повишаване на квалификацията. 

Документиране 

Дружеството съхранява актуален списък и периодично проверява актуалността на 

нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите както и 

списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. 

Отговорните за изпълнението на условията лица имат достъп до тях.  

Изготвен е и списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен. 

 

Докладване 

Съгласно ЗООС, Чл. 123в. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) 

Операторът на инсталацията е длъжен да: 

1. информира компетентния орган за всяка планирана промяна в естеството на 

производствената дейност, функционирането или разширението на 

инсталацията, която може да доведе до последици за околната среда; 

2. изпълнява условията в комплексното разрешително; 

3. изготвя и изпълнява съгласуван план за собствен мониторинг в съответствие 

с условията в комплексното разрешително; 

4. информира редовно контролиращия орган за резултатите от мониторинга и 

незабавно да го осведомява за всички инциденти или аварии със значително 

отрицателно въздействие върху околната среда; 

5. осигурява условия на представителите на контролиращия орган при всички 

необходими проверки на инсталацията за вземането на проби и събирането 



 

 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешение №568-НО/2018г. 

  15 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

на необходимата информация за изпълнението на задълженията им по 

закона; 

6. изготвя и предоставя на контролиращия орган годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително. 

 

 Анализ и оценка. Установяване на несъответствия. Предприемане на коригиращи 

действия: 

 1. Изисква се да се извършват проверки за периодично оценяване на съответствието 

на емисионните и техническите показатели с правните и други изисквания. 

За оценяване на съответствието по изискванията на околната среда по отношение 

на нейните компоненти и фактори, се изпълняват следните изисквания: 

 определя се честотата с която ще се оценява съответствието; 

 оценка на съответствието и да се предприемат действия при необходимост; 

 поддържат се знания и разбирането за оценяване на съответствието; 

 да съхранява документираната информация, като доказателство за 

резултатите от оценяване на съответствието. 

 прави се анализ на извадки или на резултати от изпитвания и/или 

проверочни извадки/изпитвания. 

 

На база получената информация по Опазване на околната среда извършва анализ и 

оценка на съответствието. 

При необходимост се предприемат необходимите коригиращи и превантивни 

действия. 

Съгласно Условие 5.6. на КР длъжностното лице извършва документиране в 

съответствие с изискванията на условията в КР. 

Съгласно Условие 5.7. на КР длъжностното лице документира и съхранява 

резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5. 

 

Документиране 

 Документира и докладва веднъж годишното, като част от ГДОС: 

 Брой постъпващи и напускащи животни, включително умрели; 

 Съхранение на документацията по изпълнение на инструкцията: Докладите 

по изпълнението на тази инструкция се съхраняват за срок от 5 г. 

 

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния 

орган. 

 Срок на прилагане на инструкцията: Постоянен. 

 

Докладване за управлението по околната среда  

За управлението на околната среда ще отговарят 

 Димитър Сотиров – Консултант по ОС 

 Красимир Александров Сребрев – Птицевъд 

В Дружеството се съхраняват всички необходими документи, Инструкциите, 

списъци, схеми и т.н. 

При аварийни ситуации, контролът се осъществява от Ръководството като 

задължението му е да информира РИОСВ, БДИБР, специализираните органи. 

Операторът докладва , че с Констативен протокол от 25.06.2019г. е установено 

замърсяване на торта, която се изнася на ниви  със  различни  СЖП. Съставен е АУАН 
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№3Ж-М-000001 от ОДБХ-Кърджали оп чл.275, ал.1 от ЗВМД. Нарушението е еднократно 

и отстранено. предприети са съответни мерки. 

Компетентният орган РИОСВ-Хасково в резултат на  извършената  проверка на 

място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително №568-

НО/2018г., издадено на „ДЕКСА АГРО“ЕООД-с. Кирково, общ. Момчилград, област 

Кърджали-ПРОТОКОЛ №278/27.03.2019г. е констатирала изпълнението на Условие 7. 

Уведомяване. 

Изпълняват се Условие 7.1, Условие 7.2., Условие 7.5, Условие 7.8 на КР. 

През 2019г. не са регистрирани аварийни или други замърсявания от момента на 

въвеждане на обекта в експлоатация. 

Относно изпълнение на Условие 7.2 на КР: 

През отчетната 2019г.не е извършвана промяна в работата на инсталацията, поради 

което не е било належащо  да се информира МОСВ, с копие до ИАОС. 
 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

Условие 8 на КР.  

Основните ресурси, които се използват на площадката при производството на 

кокошки носачки са електроенергия, фураж и вода. 

Операторът осъществява непрекъснат контрол за използване на ресурсите, с цел 

недопускане разхищения и спазване на планираните ресурси за отглеждане на птиците. 

За оптимизиране разходите за вода е избрана автоматична поилната инсталация с 

нипелни поилки. По този начин разливите на вода се свеждат до минимум. Почистване на 

помещенията се извършва при завършване на производствения цикъл. Прилагат се сухи 

методи на почистване.  

Под всички клетки са разположени специални полипропиленови ленти. 

Предназначението им е да изкарват тора от сградата.  

Това става 2-3 пъти в седмицата като торът от тях попада на специален конвейер, 

разположен в отвор на пода и от там по елеватор се прехвърля на ремарке.  

Основни консуматори на електроенергия на площадката са вентилационната 

система и осветителната инсталация на халетата, хранилната инсталация и 

сортировъчната за яйца инсталация. Всички процеси при отглеждането на кокошките - 

носачки се управляват автоматизирано от компютърна система. Така до минимум се 

намаляват разходите на енергия, тъй като задействането на системите става при 

необходимост и след достигане на определени параметри. За осветление се ползват 

енергоспестяващи лампи. Светлинната програма в халетата се управлява с компютър. В 

Графични приложения е представена Схема на електроснабдителната мрежа.  

Фуражът е основна суровина в отглеждането на кокошки - носачки. Фуражът се 

подава по лентов транспортьор, по заложени в компютърната система грамажи, в 

зависимост от възрастовата група на птиците. Така цялото количество подаден в халетата 

фураж се оползотворява пълноценно. Фуражните смески са балансирани с необходимите 

компоненти за правилно хранене на птиците.  

 

3.1. Използване на вода 

Условие 8.1. на КР. 

Площадката на “Птицеферма с. Багрянка” е водоснабдена от селищната 

водопроводна мрежа на населеното място. Захранването е посредством ф90 ПЕ ВП тръби 

и това водоснабдяване е достатъчно и за новоизграждащото се производствено хале. Има 

съществуваща водомерна шахта. Операторът разполага с договор за предоставяне на 

услугите по водоснабдяване на имота. 
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Основен консуматор на вода е поилната инсталация. Клетките са оборудвани с 

нипелни поилки, разположени в средата на помещението, позволяващи свободен достъп 

на всяка птица до поилките. На върха на стеблото на нипела винаги има капка вода. 

Птицата, която пожелае да пие, клъвва стеблото в зоната на капката, то се повдига леко, 

потича вода и се образува нова капка. Нипелните поилки задължително са оборудвани с 

капкоуловители за избягване мокренето на птиците и оборудването. Всяка птица трябва 

да има достъп поне до 2 различни нипела. Птиците консумират между 250-350 мл. вода 

дневно.  

Условие 8.1.1. на КР. Дружеството има сключен актуален Договор с „ВиК“ ООД, 

гр. Кърджали за доставка на питейна вода от водопроводната система на селото. 

Изпълнено е Условие 8.1.5.1. на КР-монтирано е измервателно устройство на 

водните количества, постъпващи обекта. Изпълнява се Условие 8.1.5.2. на КР като се 

прилага разработената инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

изразходените количества вода за производствени нужди. 

Дружеството има разработена и прилага Инструкция за експлоатация и 

поддръжка на поилните системи за птиците. Извършват се проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката за установяване и 

отстраняване на течове /по Условие 8.1.3/. 

Условие 8.1.4. на КР. Прилага се инструкция за извършване и проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката. 

През отчетния период няма установени течове. 

Необходимите водни количества за питейно-битови нужди са определени при 

водоснабдителна норма 45 л/ден (14,1 л макс/час) за работещ и 25 л/ден (9,4 л/ макс/час) 

за служител и 0,2 – 0,3 л/ден за кокошка носачка. 

Разходът на вода за почистване и дезинфекция на производствените помещения 

варира в границите 0.002-0.02 м3/м2. 

Птицефермата ще се обслужва от 14 човека персонал.  

Друг консуматор на вода е охладителната система през летния период на 

отглеждане на птиците. Избрана е охладителна система тип „Pad cooling” . Избраната 

система е в затворен цикъл – използват се оборотна охлаждаща вода и включва 

пластмасов резервоар, в който нивото се контролира с подплавъков нивомер. От съда, 

чрез помпа за ниско налягане подава вода към т.н. водни пити. Водните пити са 

съоръжения, които представляват вид пластинчати топлообменници, имащи формата на 

пчелна пита. Питата е произведена от целулоза с висока плътност. В нея е монтиран 

тръбен змиевик с множество фини отвори, по които тече охлаждаща вода. Водата, 

стичайки се по целулозната пита я омокря, като отнема топлината чрез топлообмен. 

Топлообменът се извършва от преминаващия през питите въздух. Срещайки влажната 

повърхност на целулозните пити, въздухът се охлажда, а водата, акумулирайки отделената 

топлина се изпарява. В дъното на всяка пита е монтирана тарелка, която улавя 

неизпарената вода. Същата се връща в резервоара и се подава с помпа отново към питите. 

Разходът на вода за охлаждане на помещенията се влияе от параметрите 

(температура и влажност) на външния въздух и от влажността на въздуха в халетата за 

отглеждане на птици.  

През 2019 г. са извършени 12 бр. проверки на водопроводната мрежа на 

територията на площадката, като за целта се попълва ДНЕВНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, 

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ВиК МРЕЖАТА НА ПЛОЩАДКАТА НА ДЕКСА АГРО 

ЕООД 

Съгласно издаденото КР №568-НО/2018г. при работа на инсталацията не следва да 

се надвишават количествата вода за производствени нужди(включително охлаждане), 

посочени в таблицата: 
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Таблица 8.1.2 към Условие 8.1.2. на КР 

Инсталация 
Годишна норма за ефективност при употреба 

на вода,m3 /единица капацитет 

Инсталация за интензивно отглеждане 

на птици-кокошки носачки 
134,40 

 

 През цялата 2019г. са извършени 12 броя периодични проверки на състоянието на 

инсталацията и водопроводната мрежа. Ежемесечно е отчитано количеството на 

изразходваната вода/Условие 8.1.5.2/ 

  

Месец 
Консумираната вода в 

куб.м. 

ян.19 301 

февр.19 440 

март.19 295 

апр.19 314 

май.19 381 

юни.19 481 

юли.19 828 

авг.19 1002 

септ.19 642 

окт.19 602 

ноември.19 495 

дек.19 267 

 

Съгласно Условие 6.2.1 на КР №568-НО/2018г.годишните стойности на нормите за 

ефективност по отношение консумацията на вода се докладват от оператора в ГДОС. 

Количеството използвана вода за производствени нужди през периода 01.01.2019г.-

31.12.2019г. изчислена като годишна норма за ефективност при употребата на вода за 

инсталацията е представената по - долу таблица. 

 

Годишното количество вода се разделя на броя на отгледаните птици през 

съответната година и се умножава по 1000. 

 

Източник на 

вода 

 

Годишно 

количество, 

Съгласно КР, 

М3 

Годишна 

норма за 

ефективност 

при употребата 

на вода, m3/ за 

единица 

капацитет 

Използвано 

годишно 

количество 

m3 за 2019г. 

Изчислена 

годишна 

норма на 

ефективност в 

m3 за 1000 

бр. 

птици/жизнен 

цикъл 

Съответстви

е 

Водопроводна 

мрежа 
- 134,4      6050 66,79      Да 

  

 Операторът докладва, че и през първата 2018г. от действието на КР №56/-

НО/2018г. не е превишен годишната консумация на вода за производствени нужди за 

единица продукт за инсталацията по Условие 2. 
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Ефективно използване на водата НДНТ 5. С цел ефективно използване на водата 

НДНТ е използването на комбинация от посочените по-долу техники. 

 

Заключенията за НДНТ, съгласно Решение за 

изпълнение (ЕС) 2017/302 

Прилагана техника от „ДЕКСА АГРО” 

ЕООД 

А) Водене на документация за използването на 

водата. 

А) Основната консумация на вода за 

производствени нужди е свързана с процеса на 

отглеждане на птиците – осигуряване на 

необходимото им количество вода за поене. 

Птиците се явяват основен консуматор на 

производствена вода, която се доставя чрез 

нипелни поилни системи. Оборудването, 

основен консуматор на вода за производствени 

нужди, са поилните системи в халетата. 

Ежемесечно се следи(отчита) количеството на 

използваната за производствени нужди вода. 

Като част от СУОС ще бъде разработена 

инструкция за отчитане и документиране на 

използваната вода за производствени нужди на 

инсталацията. 

Б)Установяване и отстраняване на течове. Б) За оптимизиране количеството използваната 

вода за производството, се извършва регулярна 

калибрация на поилната инсталация, редовен 

преглед на водопроводната мрежа, 

отстраняване в най-кратки срокове на течове и 

аварии. Ще бъде разработена инструкция за 

периодични проверки с цел установяване на 

течове и отстраняването им. 

В)Използване на машини за почистване с високо 

налягане за почистване на помещенията за 

отглеждане на животните и на оборудването. 

В) Почистването на неподвижното оборудване 

под и стени се извършва с пароструйка, с 

намален разход на вода и повишено налягане. 

Г)Подбор и използване на подходящо 

оборудване (напр. нипелни поилки, кръгли 

поилки, корита за поене) за конкретната 

категория животни, като се гарантира наличието 

на вода (ad libitum). 

Г) Поилната система е нипелна, работеща на 

ниско налягане и съставена от нипелни линии, 

нипели, капкоуловителни чашки, регулирани 

за налягането в началото на всяка линия. По 

тръбна система, питейната вода постъпва в 

поилни линии, на които са разположени 

нипели с капкоуловителни чашки. На всяка 

линия има монтирани нипелни 

капкоуловителни чашки. Всяка птица трябва да 

има достъп поне до 2 различни нипела. 

Налягането в системата се регулира в 

зависимост от консумацията на птиците, като 

по този начин предотвратява нежелани течове 

и евентуални загуби на вода. Осъществяването 

на поенето на птиците с такъв тип поилна 

инсталация гарантира рационалното 

използване на водата. 

Д)Редовна проверка и (ако е необходимо) 

коригиране на калибрирането на оборудването 

за поене на животните. 

Д) Предвид възможните колебания в 

параметрите на водоподаването (дебит и 

напор), вода се съхранява в съд с обем 

1000куб.м, от който чрез помпено-хидрофорна 

уредба се подава вода към оборудването от 

медикаторната група – за поилките и 
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дозаторите на медикаменти, давани на 

отглежданите птици. Такива съдове са 

монтирани във всяко хале. 

  

3.2. Използване на енергия 

Условие 8.2. на КР. 

Площадката е електрифицирана. Основната консумация на ел. енергия е за 

осигуряване на оптимален микроклимат в сградите. Основни консуматори на ел. енергия в 

сградите са вентилаторите и технологичните линии, а по – малки ел. крушки и печки в 

административните помещения. Потреблението на електроенергия за осветление и 

климатизация на производствените халета е сведено до минимум чрез компютърния 

контрол на микроклимата в халетата. Управлението се извършва на база температурата и 

влажността в халетата. При отклонение в зададените параметри на микроклимата, 

автоматично се включват или изключват вентилаторите и охладителната система. За 

осветление на помещенията са монтирани енергоспестяващи осветителни тела. 

Очакваната годишна консумация на ел. енергия е 3 960 МWh. 

 Дружеството има сключен Договор с „ЕВН България“/30.09.2015г. 

 Изпълнява се Условие 8.2.2.1. наКР се водят записи за отчитания месечен разход на 

електроенергията от Инсталацията.  

Консумацията електроенергия от инсталацията по Условие №2, попадаща в обхвата 

на Приложение №4 на ЗООС, следва да не превишава стойността: 

 

Инсталация 

Годишна норма за ефективност при 

употребата на електроенергия, МWh/ 

единица капацитет 

Инсталация за интензивно отглеждане  

на птици-кокошки носачки 
4,620 

 
Отчетен разход на електроенергия през 2019г. по месеци: 

Месец 
Изразходвана Ел. 

енергия в MW/h 

ян.19 0,2119 

февр.19 16,6384 

март.19 20,0608 

апр.19 20,6064 

май.19 27,0248 

юни.19 37,68 

юли.19 41,5888 

авг.19 29,8072 

септ.19 31,468 

окт.19 26,55 

ноември.19 20,111 

дек.19 18,517 

      Общо: 290,2643 MW/h 

 

Единицата продукт е 1000 бр. птици за един жизнен цикъл. 

 

Количеството употребена ел. енергия, разделена на броя отгледани птици, умножено 

по 1000. 

 

Таблица 3.2. 
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Енергия 

Годишна 

норма за 

ефективност 

съгласно КР в 

МWh/за 1000 

бр. 

птици/жизнен 

цикъл 

съгласно КР 

Консумация на 

електроенергия  

МWh 

Изчислена 

годишна норма 

на ефективност 

в МWh/за 1000 

бр. 

птици/жизнен 

цикъл 

Съответствие 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане  

на птици-кокошки 

носачки 

4,62 290,2643 3,20 ДА 

  

През 2019г. няма отчетена консумирана енергия от подотчетен електромер. 

Разработена е Инструкция за оценка на съответствието на измерените и 

изчислени количества консумирана електроенергия с определените такива в КР в 

това число установяване на причините за несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия за отстраняването им - Условие 8.2.2.2. на КР. 

Необходимостта от тази инструкция произтича от изискванията на КР №568-НО 

/2018г., издадено на „ДЕКСА АГРО“ ЕООД от МОСВ(ИАОС) на 27.09.2018год, за 

измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за 

производствени нужди. Документираната информация да включва: 

 Стойността на годишната норма за ефективност при употреба на 

електроенергия за инсталацията по Условие №2, попадаща в обхвата на 

Приложение №4 на ЗООС; 

 Годишна консумация на електроенергия за производствени нужди за 

инсталацията по Условие №2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на 

ЗООС; 

Изразходваните количества електроенергия да се отчитат по измервателните 

устройства, отбелязани на Карта №3, приложена към Заявлението за издаване на КР. 

Целта е извършване на периодична оценка на съответствието на изразходваните 

количества електроенергия за производствени нужди, установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Не са констатирани несъответствия при оценката на съответствието, на годишните 

количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното 

разрешително. 

 

НДНТ 8. С цел ефективно използване на енергията НДНТ е използването на 

комбинация от посочените по-долу техники(Оценка на съответствието-ДА) 

 

Заключенията за НДНТ, съгласно 

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 

Прилагана техника от „ДЕКСА АГРО” 

ЕООД 

А)Високоефективни 

отоплителни/охладителни и вентилационни 

системи. 

А) В халетата е изпълнена принудителна 

вентилация, състояща се от вентилатори и 

клапи. Вентилирането на помещенията цели 

да се постигне охлаждане и извеждане на 

газове като CO2, NH3, CH4 и влага от 

биологични и физиологични процеси при 

птиците. Монтирана е вентилационна 
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система за понижено налягане. 

Вентилационната и охладителната система 

се управляват от компютър и работят в 

синхрон, според зададените градуси за 

периода на отглеждане. 

Б)Оптимизиране и управление на 

отоплителните/охладителните и 

вентилационните системи, особено където 

се използват системи за пречистване на 

въздуха. 

Б) Осигурено е автоматично управление на 

микроклимата в производствените сгради, 

включващо вентилационната и 

охладителната инсталации. Двете 

инсталации работят в синхрон, като 

системата контролира основните параметри: 

температура, влага, разпределение на 

въздушните потоци, нива на амоняк и CO2 в 

халетата 

В)Изолация на стените, подовете и/или 

таваните на помещенията за отглеждане на 

животните 

В) Производствените сгради са изпълнени 

като затворена конструкция от бетон и 

тухли и оградни стени от сандвич-панели и 

с покривни изолационни панели 

Г)Използване на енергоспестяващо 

осветление. 

Г) Осветлението е изцяло с 

енергоспестяващи флуоресцентни лампи. 

Разпределението на крушките в 

осветителната инсталация и техния брой са 

разпределени равномерно на 

интензивността на светлината във всяка 

една точка на помещението, за да не се 

получават светли и тъмни зони. За контрол 

на осветеността в сградата трябва да има 

устройство, което контролира и променя 

интензитета на светлината. 

През отчетния период - 2019г. операторът е прилагал редовно разработените 

инструкции и подусловията на Условие 8.2. 

 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Условие 8.3. 

 Съгласно условия към КР № 539-Н0/2016 година операторът няма задължения за 

докладване на количествата използвани суровини и спомагателни материали или норма за 

ефективност за тях. По тази причина не са попълнени Таблици №№ 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3. 

При интензивното отглеждане на птици-кокошки носачки основна суровина е 

фуражът, с който се изхранват птиците. Спомагателни материали се ползват за 

осигуряване на здравословното състояние на птиците и за осигуряване на комфортна 

среда за отглеждането им. Използват се медикаменти и дезинфектанти за предотвратяване 

на заболявания по животните и проникване на зарази в обекта. Производствените халета 

не се отопляват. 

За аварийно захранване на обекта се използва дизелов агрегат, намиращ се на 

площадката. 

 

Фураж 

Условие 8.3.2.1. на КР. 

Основна суровина за отглеждане на бройлери е фуражът. Той се доставя чрез 

специализиран транспорт - фуражовози, от доставчик. 
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Фуражните смески, вложени в производствения процес се съхраняват в силози за 

фураж. 

Силозите за фураж имат цилиндрична форма и са с вместимост 30 т/фураж. До 

всяка производствена сграда е разположен по един силоз, в който се складира фураж за 

ежедневна консумация. Фуражът се подава по лентов транспортьор, по заложени в 

компютърната система грамажи, в зависимост от възрастовата група. Така цялото 

количество подаден в халетата фураж се оползотворява пълноценно от птиците. 

Потреблението на фураж зависи от неговия състав и енергийна стойност, от 

здравословното състояние на птиците и от сезона. 

 Разработена е Инструкция № 8.3.2.1 за измерване/изчисляване и документиране 

на годишна консумация на фураж 

       Годишната употреба на фураж операторът докладва по-долу като част от ГДОС като 

се изпълнява Условие 8.3.2.1.: 

 

 Консумация на фураж 

Инсталация за интензивно 

отглеждане на птици-кокошки носачки 

Фураж за 2019г. хале 1 / старо/ - 1 576 320кг 

Фураж за 2019г. хале 2 / ново/ - 2 121 460кг. 

Фураж общо  за 2019г.: 3697780кг 

3697.780т/1000бр. птици 

54.50 т/1000 птици/цикъл 

5 070 т/год. 

 

3. ДОКЛАДВАНЕ 

Съгласно Условие 8.3.3.1 на КР операторът на инсталацията няма задължение 

ежегодно като част от ГДОС да докладва измерените/изчислените годишни стойности при 

употребата на фураж за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на 

Приложение №4 към ЗООС, като: 

 годишна употреба за производството на единица продукт за фуража; 

 резултатите от прилагането на настоящата инструкция за оценка на 

съответствието и годишните количества използван фураж с определените 

такива в условията на разрешителното-брой установени несъответствия, 

причини за несъответствията и предприети действия/планирани коригиращи 

действия за последните 5 години. 

  

Доставен Фураж през 2019 г., както е отразено в таблицата: 

 Фураж за 2019г. хале 1 / старо/ - 1 576 320кг 

 Фураж за 2019г. хале 2 / ново/ - 2 121 460кг. 

 Фураж общо за 2019г.: 3697780кг 

 

3697.780т/1000бр. птици 

54.50 т/1000 птици/цикъл 

 

Фуражът се подава по лентов транспортьор, по заложени в компютърната система 

грамажи, в зависимост от възрастовата група. Така цялото количество подаден в халетата 

фураж се оползотворява пълноценно от птиците. Фуражните смески се подготвят по 

рецепти, в които са балансирани необходимите компоненти за балансираното хранене на 

птиците.  

Потреблението на фураж зависи от неговия състав и енергийна стойност, от 

здравословното състояние на птиците и от сезона. 
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Документиране 

Отговорното лице документира и докладва веднъж годишното количество фураж, 

като част от ГДОС(не е задължително). 

Съхранява документацията по изпълнение на инструкцията 

 

Лекарствени препарати, химични вещества и смеси 

Лекарства са необходими за осигуряване здравето и жизнеността на птиците. 

Антибиотиците се използват като средство за борба против оборната инфекция, която е 

постоянен спътник на промишленото птицевъдство, за косвено стимулиране на растежа 

чрез унищожаване на вредните микроорганизми в храносмилателния канал на птиците. Те 

съдействат за подобряване оползотворяването на протеина и минералните вещества, 

особено в дажби от растителен произход, като подобряват смилаемостта и резорбцията на 

хранителните вещества, с което се повишава ефективността на смеските и дажбите. 

Лекарствата не се съхраняват на територията на производствената площадка. 

 

Препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

Почистването и дезинфекцията на птицевъдните сгради е необходимо за да се 

избегнат здравословни проблеми, да се осигури висока печалба и добро качество на 

произведените продукти. Най-често използвани препарати: 

CID 20 – широкоспектърен дезинфектант за употреба в животновъдството, 

транспортните средства и оранжерийното производство. Прилага се върху всякакви 

повърхности без ограничения - сгради, оборудване, транспортни средства и входно-

изходни филтри. Нанася се под формата на спрей, мъгла, пяна и потапяне. Активен е 

срещу бактерии, вируси и гъби. В състава му влизат четвъртични амониеви съединения, 

глутаралдехид, глиоксал, формалдехид транспортни средства (фуражовоз, камиони за 

експедиция и др.) чрез дезинфекциозни вани на главния портал на птицефермата, на входа 

на производствената зала и на входа на халето с птици. 

Препаратът е биоразградим, некорозивен и притежава Разрешение за пускане на 

пазара на биоциден препарат № 0250-1/19.10.2006. Във фермата се доставя в опаковка от 

10 л (туба).  

HMI SCRUB AL – антисептик с удължено действие, съдържащ специални 

щадящи, кожата, емолиенти. Съдържа етанол и хлорхексидин диглюконат. Действа 

бактерицидно (MRSA, MSSA), вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно 

(HBV/HIV, ентеровируси). 

Дезинфектант, на алкохолна основа, за хигиенна и хирургична дезинфекция на 

ръце и кожа с дълготрайно действие и приятен аромат. Без последващо изплакване. 

Филтриран срещу спори чрез микрофилтър по време на производството. 

Във фермата се използва и ще се използва за хигиена и дезинфекция на ръце и кожа 

чрез дозатори с вместимост 0,5 л на главния портал и в производствените сгради. Доставя 

се в опаковка от 10 л (туба). 

CID 2000 – Разработен е специално за хигиена на питейната вода. Притежава 

тройно действие - почиства поилната система, дезинфекцира питейната вода водата и 

оптимизира киселинноста й. В състава му влизат водороден пероксид, органични 

киселини и пероцетна киселина. Във фермата се използва за дезинфекция и оптимизиране 

на киселинността на питейната вода на кокошките-носачки (ежедневна употреба), като 

във водата за пиене си разтварат 300-400 мл на 1000 л вода, 3-4 дни последователно. 

Очакваното общо количество употребени препарати е до 0.4 m3/год. 
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На територията на птицефермата не се съхраняват ветеринарно-медицински 

препарати. Внасят се и се използват само от ветеринарния лекар, с когото Възложителят е 

сключил договор и който изцяло обслужва дейността. 

Всички тези препарати се доставят непосредствено преди предстоящите 

дезинфекционни мероприятия, в количества, необходими за почистването. Дезинфектанти 

не се съхраняват на площадката. 

Разходът на дезинфектанти зависи от концентрацията на прилаганите препарати и 

не следва да се посочва ограничение, поради което не се предлага нормиране на разхода 

на дезинфектанти. 

В производствения процес на площадката – отглеждане на кокошки носачки - не се 

използват опасни химични вещества като суровини или спомагателни материали, както и 

получаването на междинни продукти и продукти. При интензивното отглеждане на птици 

не се използват опасни вещества като суровини. В дезинфектантите и свежите масла има 

отделни съставки, класифицирани като опасни. При интензивно отглеждане на птици не 

съществува технологична възможност за употреба на дезинфектанти, несъдържащи 

съставки класифицирани като опасни. 

 

Изпълняват се условията: 

Условие 8.3.4.1. Всички налични на площадката химични вещества и смеси, 

класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) 

№1272/2008г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 

смеси, се проверяват да са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листи за 

безопасност, които са налични на обекта. 

Условие 8.3.4.1.1. Информационните листи за безопасност, които са налични на 

обекта отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали(REACH), изменен 

с последващи изменения и поправки и са проверени по време на годишната проверка от 

РИОСВ Хасково на 26.03.2019г. 

 

  Не се нормират от Комплексното разрешително и не се попълват таблиците: 

 

Таблица 3.3.1. 

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество, 

тон 

Количество 

за единица 

продукт, тон 

/1000 птици 

за един 

жизнен 

цикъл 

Съответствие 

- - - - - - 

 

Таблица 3.3.2. 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - - 

 

Таблица 3.3.3. 

Горива 
Годишно 

количество, 

Количество 

за единица 

Употребено 

годишно 

Количество 

за единица 
Съответствие 
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съгласно КР продукт, 

съгласно КР 

количество продукт 

- - - - - - 

  

При прилагане оценката на съответствие се отчита, че както през 2018г., така и 

през 2019г. се спазват стриктно определените употребени количества за единица продукт 

суровини, спомагателни материали  и гориво за дизелагрегата по предварително правени 

от Ръководството годишни разчети. 

През отчетния период - 2019 година са извършени 2 бр. проверки на складовете 

за съхранение на ОХВС, „Безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси”, 

наличие на информационни листи. Не са констатирани несъответствия. 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Съхранение на фуражи 

До експлоатираното производствено хале е поставен 1 брой силоз за фураж, 

свързан с хранилната инсталация в помещението чрез шнеков механизъм. Силоза е с 

капацитет за съхранение 30 т. Те са оборудвани със система за пневматично пълнене от 

фуражовоза, доставящ храната за птиците. За новоизграждащото хале 2 се предвиждат 

също 1 брой силоз с капацитет 30 т. 

 

Съхранение на медикаменти/дезинфектанти 

Операторът спазва добра профилактична програма, с цел намаляване рисковете от 

заболяване. 

Медикаментите се подават чрез дозатори, монтирани на поилната инсталация. 

На територията на площадката не се съхраняват медикаменти и дезинфекциращи 

препарати. 

Същите се доставят непосредствено преди употреба. 

 

Съхранение на опасни химични вещества и препарати 

За аварийни нужди – спиране на електрическото захранване в обекта - се използва 

дизелово гориво. Дизелово гориво се използва от дизелов агрегат, разположена на 

площадката. Към дизеловия агрегат, като част от съоръжението, е наличен резервоар за 

дизелово гориво с вместимост 400 литра. Дизеловият агрегат, ведно с резервоар за гориво, 

е разположен в съществуващия трафопост. Помещението е осигурено с водоплътна 

настилка, закрито и няма връзка с канализационна мрежа. 

Вещества, замърсители на почвите са определени в Наредба N 3 от 01.08.2008 г. за 

норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, като предохранителни 

концентрации и норми за максимално допустими концентрации и интервенционни 

концентрации и се отнасят за тежки метали и нефтопродукти. 

Опасни вещества, замърсители на подземните води са определени в Приложение 3 

– Списък А от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на 

подземните води и включват: органохалогенни съединения и вещества, органофосфорни 

съединение, органокалаени съединения, живак и неговите съединения, кадмий и неговите 

съединения, минерални масла и въглеводороди, цианиди, вещества, притежаващи 

канцерогенни, мутагенни и тератогенни свойства. 

На територията на производствената площадка, от изброените по-горе опасни 

вещества –замърсители на почвите и подземните води се съхранява и използва дизелово 

гориво – като гориво за дизеловия агрегат. Обемът на резервоара, част от дизеловия 

агрегат, е 400 литра. 
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Мерките за предотвратяване на замърсяването на почви/подземни води при 

експлоатацията на дизеловия агрегат са взети при проектиране и изграждане на 

съоръженията, а именно: 

 Дизеловият агрегат е разположен в закрито помещение с водоплътна 

настилка, без връзка с канализационна мрежа. 

 Налични са устройства за автоматично следене на системата. 

 

По време на проверката от страна на РИОСВ-Хасково е дадена допълнителна 

препоръка по Условие 8.3.4.2.за отразяване местоположението на складовото помещение 

върху Карта №1 към Комплексното разрешително. 

На територията на производствената площадка е разположен 1 брой резервоар за 

съхранение на дизелово горива. 

 

Таблица 3.3.2  

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

Употреба 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

Дизелово гориво-не 

се нормира в КР 
- - - - - 

Таблица 3.3.2. не се попълва от Оператора. 

 

За отчетния период е извършена 1 проверка от оператора на помещението на 

съществуващия трафопост, където е инсталиран Дизеловият агрегат, ведно с 

резервоар за гориво. Помещението е осигурено с водоплътна настилка, закрито и 

няма връзка с канализационна мрежа. 

Не са констатирани несъответствия. 

Операторът съхранява всички Информационни листи за безопасност, 

придружаващи гориво, дезинфекционни средства, суровините и спазва тяхното правилно 

съхранение. 
 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА. 

В Комплексното разрешително №568-НО/2018г. издадено на оператора:“ДЕКСА 

АГРО“ ООД, село Кирково, община Кирково, област Кърджали са включени следните 

условия, които се изисква да се спазват и докладват по отношение емисии на вредни и 

опасни вещества в околната среда: 

 Условие №9. Емисии в атмосферата: 

 Условие №9.1. Емисии от точкови източници с подусловия; 

В Условие 9.1.2. са дадени изпускащите устройства: 

 

Изпускащо устройство 

(комин) 

№ 

Източник на 

отпадъчни газове 

Пречист-

вателно 

съоръже 

ние 

Максимален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

10 броя вентилатори, 

тип „Ер Мастер“ 
Производствено 

хале №2а-

съществуващо 

 16 000  ⃰ 1,1 ⃰ 

8 бр. Аксиални 

вентилатори 
 12 000  ⃰ 1,1 ⃰ 

20 броя вентилатори, Производствено  42 000  ⃰ 1,1 ⃰ 
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тип „Ер Мастер“ хале№1-ново 

⃰ Посочените стойности се отнасят за всяко изпускащо устройство/вентилатор 

 

В резултат на осъществяване на дейността на площадката от Вентилационната 

система на производствените сгради в атмосферния въздух ще се емитират следните 

замърсители, попадащи в обхвата на Приложение №8 на ЗООС: 

 Оксиди на азота и други азотни съединения – NH3; N2O (от жизнената 

дейност на птиците);  

 Прах, включително фини прахови частици – ФПЧ; 

 Летливи органични съединения (ЛОС) – CH4; NMVOC; 

 

В съответствие с класификацията за стационарни изпускащи устройства (Наредба 

№ 1 от 27.06.2005 г.) на площадката има следните точкови източници на емисии – 

Смукателни вентилационни съоръжения (вентилатори): 18 броя на съществуващата сграда 

(10 с максимален капацитет 16 000 m3/h и 8 с максимален капацитет 32 000 m3/h) и 20 

броя на новата сграда с размери 1.38 х 1.38 m и максимален капацитет 42 000 m3/h. 

 

Характеристика на ИУ 

 

Хале 

Тип 

вентилатори 
Брой 

Висо 

чина 

Диаме 

тър 

 

Дебит 

Общ 

капацитет 

Работен 

70% 

 

Пречиства 

телни 

съоръжения 

 

 
m m m3/h m3/h m3/h 

Съществуващо 

хале 

„Еър 

Мастер” 
10 1.1 1.56 16 000 256 000 179 200 

 

няма 
Аксиални 8 1.1 1.56 32 000 160 000 112 000 

Ново хале „Еър 

Мастер” 
20 1.1 1.56 42 000 840 000 588 000 

 

Вентилаторите работят по-малко от 40% от работните часове през годината, за да 

се поддържа необходимата температура за отглеждане на кокошките-носачки.  

През отчитания период - 2019г. не е извършвана подмяна на наличните 

вентилатори към производствените халета. Дебитът на технологичните и вентилационни 

газове от всички организирани източници не превишава съответните, заложени в КР, 

стойности. 

Не е осъществена експлоатация на други точкови източници на емисии в 

атмосферния въздух. 

 

Условие 9.1.3. изисква спазване заложените стойности екскретиран азот и фосфор 

за жизненото пространство за едно животно/година: 

 емисии от общ екскретиран азот - Общият азот, отделен в резултат от 

метаболитните процеси при животните чрез урината и изпражненията и  

 общ екскретиран фосфор - Общият фосфор, отделен в резултат от 

метаболитните процеси при животните чрез урината и изпражненията на 

птиците. 

 

Съгласно Условие 9.5.2. Операторът на КР №568-НО/2018г. е представил в 

РИОСВ-Хасково „План за мониторинг на общия екстрахиран азот и фосфор и 

съответно на емисиите на амоняк и прах във въздуха, съобразен с условията на 

разрешителното“. 
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Свързаният с НДНТ общ екскретиран азот и фосфор за жизненото пространство за 

едно животно/година следва да бъде(Таблица 9.1.3. на КР): 

Параметър Категория животни 

Свързаният с НДНТ общ 

екскретиран азот и фосфор 

(kg общ екскретиран азот и 

фосфор) за жизненото 

пространство за едно 

животно/година 

Общ екскретиран азот 

като N 
кокошки носачки 0,80 

Общ екскретиран фосфор 

катоР2О5 
кокошки носачки 0,45 

 

НДНТ-СЕН за емисии на амоняк във въздуха от всяко помещение за отглеждане 

съгласно Таблица 9.1.4 на КР: 

Параметър Категория животни 

НДНТ-СЕН 

(kg/NH3/жизнено 

пространство за едно 

животно/година) 

Амоняк изразен като NH3 кокошки носачки 0,08 

 

Амоняк - Азотът се отделя под формата на урея и пикочна киселина в урината на 

бозайниците и птиците, съответно. Главен източник на емисии на амоняк е хидролиза на 

уреята до амониев карбонат ((NH4)2CO3) и амоняк (NH3) чрез ензима уреаза, който се 

отделя в изпражненията. 

Годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух се определят 

по Допълнение №4 на Ръководство за прилагане на ЕРЕПЗ, съгласно изискванията на 

Регламент №166/2006г. относно създаването на ЕРИПЗ. 

Изчисляването  на емисиите, чрез използване на масовия баланс на азота и фосфора 

въз основа на приемания фураж, съдържанието на суров протеин в дажбите, общия 

фосфор и показателите на животните, или като извършва оценка на емисиите на оборския 

тор за общо съдържание на азот и фосфор, при спазване на регламентираните стойности: 

за Общ екскретиран азот като N-0 0,08 и за Общ екскретиран фосфор като Р2О5-0,45 (kg 

общ екскретиран азот и фосфор) за жизненото пространство за едно животно/година. 

НДНТ са свързани с използването на определен състав на дажбите и стратеия на 

хранене. 

Изчисляване на емисиите: 

ЕNH3=годишен брой средно заети места в инсталацията ХEF (емисионен фактор); 

Е⃰ амоняк = /ЕNH3: годишна продукция на инсталацията: брой цикли/ Х 1000 

ЕNH3=92994 х 0,08=7439,52 

Е⃰ амоняк=7439,52 : 413 257,56 : 0,6 х 1000=30,00kg/NH3 /едно животно /година 

  

Условие №9.2. Неорганизирани емисии с подусловия; 

 Емисиите на вредни вещества от всички инсталации-двете производствени халета 

се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства. 

Операторът е разработил: 

Инструкция № 9.2.2 за периодична оценка на наличието на източници 

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 

ограничаването им 
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Инструкция № 9.2.3 за извършване на периодична оценка за спазване на 

мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия 

Инструкция № 9.2.5-9.2.8 за изпълнение на инструкция Условие 9.2.9. за 

намаляване на емисиите генерирани от дейността 

 През отчетния период на 2019 година,  са извършени общо 2  проверки за 

установяване на потенциални източници на неорганизирани емисии в халетата. Това се 

дължи на мерките, които се прилагат по време на всяка подготовка на производственото 

хале за ново зареждане. 

 Компетентният орган-РИОСВ гр. Хасково при годишната проверка е установил не 

изпълнение на Условие 9.2.6 –Площадката за временно съхранение на птичата тор е 

компроментирана-стените са разрушени, куповете твърда оборска тор не са покрити с 

водонепропускливо покритие. С Констативен протокол №663/28.06.2019г. на гл. експерт 

КОС, предписанието е изпълнено. 

 Изпълнява се Условие 9.2.7.за намаляване на праховите емисии от всяко 

помещение за животни. 

Изпълнява се Условие 9.2.8. Операторът използва фуражни смески, които 

гарантират намаляване на общия екстрахиран азот и фосфор и съответно на 

емисиите на амоняк и прах във въздуха, съобразен с условията на разрешителното“   

  

Условие №9.3. Интензивно миришещи вещества с подусловия; 

 През 2019г. няма получени оплаквания за миризми. 

  

Условие №9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството 

на атмосферния въздух; 

 През 2019г.не са регистрирани случаи на замърсяване на атмосферния въздух с 

вредни вещества, генерирани на площадката от дейностите при отглеждане на птиците. 

  

Условие №9.5.Условия за собствен мониторинг с подусловия; 

 Всички данни са дадени по надолу за отчетната 2019г. във формата на Образеца на 

ГДОС, утвърден от Министъра на околната среда и водите.  

 Не се изисква от оператора на инсталацията да извършва собствен мониторинг на 

изпускащите устройства, тъй като изпусканите организирано вентилационни газове са 

генерирани в работна среда. 

Собственият мониторинг оператора извършва чрез изчисляване на годишните 

количества на замърсителите по Единната методика за инвентаризация на емисиите от 

вредни вещества във въздуха.  

Съгласно указанията на МОСВ, за инсталации построени след 1979г.за трансграничното 

замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването 

еутрофикацията и тропосферния озон, емисионния фактор на замърсителя амоняк за 

кокошки носачки е редуциран от 0,37 кг амоняк за едно място/годишно на 0,22 кг амоняк 

за едно място/годишно. 

Разработена е Инструкция № 9.1.5 за извършване на периодична оценка на 

съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри с 

определените стойности в Таблица 9.1.3. и Таблица 9.1.4. на КР 568-НО/2018г., 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия 

 Съгласно Условие 9.5.2. Операторът на КР №568-НО/2018г. е представил в 

РИОСВ-Хасково „План за мониторинг на общия екстрахиран азот и фосфор и 
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съответно на емисиите на амоняк и прах във въздуха, съобразен с условията на 

разрешителното“. 

 

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

PRTR. 

Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и 

преноса на замърсители е Регламент (ЕО) No 166/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на 

замърсители и изменящ Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО1 (‘Регламент за ЕРИПЗ’) на 

Съвета приет на 18 януари 2006 г. 

Регламентът за ЕРИПЗ включва специфична информация относно изпускането на 

замърсители във въздуха, водите и почвата и преноса и звън площадката на отпадъци и 

замърсители в отпадъчни води. Тези данни трябва да бъдат докладвани от операторите на 

съоръжения, извършващи специфични дейности. Освен това ЕРИПЗ включва и данни за 

изпускането на замърсители от дифузни източници, на пример от пътното движение и от 

отоплението на жилищни помещения, при наличие на такива данни. 

 В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно 

количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. 

Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на 

определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е 

посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.   

Таблица 4.1. Списък на замърсителите, съгласно ЕРИПЗ. 

Код CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба  

(колона 3) 

kg/год. 

във 

въздух 

(колона 

1а) 

kg/год. 

във води 

(колона 

1б) 

kg/год. 

в почва 

(колона 

1в) 

kg/год. 

1 74-82-8 Метан (CH4) 
100 000 

 
- - - - 

5 10024-97-2 
Диазотен 

оксид (N2O) 

10 000 

 
- - - - 

6 7664-41-7 Амоняк (NH3) 
10 000 

 
- - - 10 000 

86 - ФПЧ10 
50 000 

 
- - - - 

 

Операторът спазва посочените в Условие 9.3.5 техники за отглеждане на птици-

кокошки носачки на площадката с цел намаляване емисиите на амоняк от 

производствената дейност. 

Съгласно Приложение 4 към Ръководство ЕРИПЗ, под замърсител №7а са 

записани за инсталация за домашни птици: метан (СН4), диазотен оксид (N2O), амоняк 

(NН3) и вещество под формата на малки твърди или течни частици (РМ10). 

Условие №9. Емисии в атмосферата: 

Емисиите в атмосферния въздух са изчислени на база Актуализирана единна 

методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха (утвърдена със 

Заповед № РД-165/20.02.2013 на Министъра на околната среда и водите). 

Емисиите се изчисляват по следния начин: 

E = EF . Q 
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Е - емисия, получена в съответно количество 

ЕF - емисионен фактор 

Q - количествена характеристика 

 

Емисионните фактори (EF) са съответно: 

Под група SNAP CODE 1004 - Чревна ферментация се включват емисии на метан 

(СН4) от чревна ферментация. 

КОД на процес (SNAР CODE) 1005 „Управление на тор по отношение на 

органични съединения” (100 507 Кокошки носачки), при EF 0,117 kg/1 брой животно 

годишно. 
 

Общи за цялостната дейност емисионни фактори за метан СН4 

SNAP CODE Дейност 

Емисионен фактор 

EF kg/1 брой 

животно/година 

100507 
„Управление на тор по отношение на 

органични съединения” – Кокошки носачки 
0,117 

 

Под група SNAP CODE 1009 - Управление на тор по отношение на азотни 

съединения. В тази под група се включват емисиите на: амоняк (NН3), двуазотен 

оксид (N2O), азотен оксид (NO) в резултат на животновъдство на всички видове 

добитък. 

Емисионните фактори са определени въз основа на изследвания, проведени в 

рамките на програма CORINAIR. 

Общи за цялостната дейност емисионни фактори за амоняк (NН3) 

SNAP CODE Дейност 

Емисионен фактор 

EF kg/1 брой 

животно/година 

100907 Кокошки – носачки 0,600 

 

В Допълнение 4 към Ръководство ЕРИПЗ - Ориентировъчен подсписък на 

характерни замърсители на въздуха за сектора са отбелязани замърсители N2O и РМ10. 

Съгласно Допълнение 4 на Ръководство ЕРИПЗ се изисква докладване и на прах, 

определен като РМ10.  

Собственият мониторинг оператора извършва чрез изчисляване на годишните 

количества на замърсителите по Единната методика за инвентаризация на емисиите от 

вредни вещества във въздуха.  

Тъй като в Актуализирана Методика за инвентаризация на вредни вещества не са 

посочени емисионни фактори за замърсител РМ10 , емитирани от производствени халета, 

за изчисление на този замърсител се използва Методиката за инвентаризация, издание от 

2007 година (EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007). 

Емисионен фактор за прах (РМ10) от производствени сгради съгласно 

SOURCE ACTIVITY TITLE : PARTICLE EMISSIONS FROM ANIMAL HUSBANDRY, 

NFR CODE: 4G, SNAP CODE: 101009 - Laying hens 

SNAP CODE Дейност 

Емисионен 

фактор 

EF kg/1 брой 

животно/година 

101009 Кокошки – носачки 0.084 
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Емисионни фактори за двуазотен оксид (N2O) 

 

Система за управление на торта 

Емисионен фактор 

EF kg N2O- N на 1 kg N брой 

животно/година 

Други 0,05 

 

Където N отделен азот с торта на 1 kg N брой животно/година зависи от вида 

на животните. 

ЕСН4 = 90577  х 0,117 = 10597,509 кг/год.; 

ЕNН3 = 90577 х 0,6 = 54346.20 кг/год.; 

ЕN2О = 90577 х 0,05 = 4528,85 кг/год.; 

ЕФПЧ10 = 90577 х 0,084 = 7608,468 кг/год. 

Операторът отчита, че с прилагането на техники за осушаване на торовите маси 

чрез принудителна вентилация в Инсталацията може да се преизчислят емисиите на NH3 

като се намалят с 60 % или тогава: 

 

ЕNН3 = 90577 х 0,6 = 54346,2кг/год. - (54346,2 х 0,6) = 54346,2кг/год. - 32607,72 

кг/год. = 21738,48 кг/год. 

 

Таблица 4.2. Замърсители по ЕРИПЗ - Емисионни прагова 

№ по 

ред 

CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионен праг 

във въздуха 

Праг за 

производство, 

обработка 

или 

употреба 

Съответствие 

   Кг/год. Кг/год.  

1# 74-82-8 Метан(СН4) 10597,509 

(С) 

(100 000) ДА 

6# 7664-41-7 Амоняк(NН3) 21738,48 

(С) 

(10 000) НЕ 

5# 1002-4-97-2 Диазотен 

оксид(N2О) 

4528,85 

(С) 

(10 000) ДА 

86# - Фини прахови 

частици <10µm 

(ФПЧ10) 

7608,468 

(С) 

(50 000) ДА 

Забележка:  С-Стойността на емисията е определена чрез изчисления 

 

Таблица 4.3. Свързан с НДНТ общ екскретиран азот и фосфор 

Параметър Категория животни 

Свързан с НДНТ общ 

екскретиран 

азот/фосфор(kg 

екскретиран азот/фосфор 

за жизнено пространство 

за едно животно/година 

Общ екскретиран азот изразен 

като N 
кокошки - носачки 0,80 

Общ екскретиран фосфор 

изразен като Р2О5 
кокошки - носачки 0,45 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Съгласно условията в издаденото комплексно разрешително с ГДОС за 2019г. 

операторът  докладва преноса  на следните замърсители от дейността на Инсталацията: 
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- пренос на замърсители в атмосферния въздух: 

амоняк (NH3) – чрез изчисление 

прах – чрез изчисление 

- не се докладва като пренос в атмосферния въздух: 
общ екскретиран азот – чрез изчисление  

 

Изчисляване на годишните количества замърсители  

 

Годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г. 

Замърсител 

Количество 

кг/брой 

животно 

год. 

съгласно 

норма 

Годишна 

емисия 

(kg/год.) 

Емисия за 

периода на 

КР 

(kg/един 

жизнен 

цикъл) 

Емисия на 

единица 

продукт 

(kg/1000 

птици/година) 

Прагове на 

годишни 

емисии 

съгласно 

Регламент 

(kg) 

Съответствие 

1 2 3  4 5 6 7 

Метан(СН4) 0,117 10597,509 2355,002 117 100 000,00 ДА 

Амоняк(NH3) 0,600 54346,20 12076,933 600 10 000,00 НЕ 

Диазотен 

оксид(N2О) 
0,050 4528,85 1006,411 50 10 000,00 ДА 

ФПЧ10 0,084 7608,468 1690,770 840 50 000,00 ДА 

 

 

Замърсител 
SNAP 

CODE 

Емисионен 

фактор EF, 

kg/1 брой 

животно 

/год. 

Средно-

месечен 

брой птици 

за 2019 

Брой 

цикли за 

2019 г. 

Емитирани 

количества 

във въздуха 

kg/1 брой 

животно /  

84 седмици 

1 2 3 4 6 7 

Метан(СН4) 100408 0,117 90577 0,6 0,195 

Амоняк(NH3) 100907 0,600 90577 0,6 1 

Диазотен 

оксид(N2О) 
101009 0,050 90577 0,6 0,08    

ФПЧ10 100908 0,084 90577 0,6 0,14 

* броят на циклите за година се определя като разделим броя на седмиците от 

календарната година на седмиците необходими за приключването на един технологичен 

цикъл 

 

 Условие №9.6.Документиране и докладване с подусловия. 

 Всички условия се изпълняват, като информацията се документира и съхранява на 

площадката. 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

Условие10. Емисии на отпадъчните води 

Избраната технология не предвижда емисии на вредни и опасни вещества в 

отпадъчни води - такива няма да се формират. На производствената площадка ще се 
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формират единствено битово-фекални отпадъчни води, които не са предмет на настоящата 

оценка. 

 Разработена е Инструкция за експлоатация и поддръжка на поилната 

инсталация към производствените халета, която е основен консуматор на вода за 

производствени нужди. Инструкция за експлоатация и контрол: 

 

Контролира се високото налягане на водата в поилната линия за да не се стига до 

разхищение на вода и навлажняване на постелята. Ниското налягане пък намалява приема 

на вода и води до последващо намаляване на приема на фураж от птиците. 

Ключови моменти са: 

 Да се осигурят допълнителни поилки през първите 4 дни живот на стадото.  

 Съотношението фураж - вода да се наблюдава ежедневно, за да е сигурно, че 

приема на вода е достатъчен.  

 Да се източва вода от поилните линии в горещо време, за да е сигурно, че 

водата е възможно най-хладка.  

 Регулиране височината на поилките ежедневно.  

 Осигуряване достатъчен поилен фронт и проверка дали поилките са лесно 

достъпни за всички птици ежедневно. 

 Поддържане в изправно състояние на капкоуловителите под поилната 

инсталация, в които попаднат капки вода и по този начин се предотвратява 

излишното овлажняване на фекалиите.  

 Поддържане в изправност водомерното устройство към поилната 

инсталация. 

 Периодично почистване на поилната система и нейната дезинфекция. 

 При необходимост от използване на ваксини. всички тръби трябва да се 

изпразнят напълно от водата, така че поилките да съдържат само 

разтворената ваксина. Нивото на водата в поилките преди приложението на 

ваксината трябва да е минимално. Ако преди прилагането на ваксината в 

поилните линии все още има вода, те трябва да се източат. Разтворената във 

водата ваксина трябва да се изпие в рамките на 3 часа. Това гарантира, че 

всички птици ще пият през този период. Може да е необходимо да се спре 

питейната вода преди даването на ваксината, за да е сигурно, че всички 

птици ще пият по време на ваксинацията. Целта е всяка птица да получи 

една доза от ваксината. За да се постигне това може да е необходим 2 – 3-

часов период на жажда. 

  

 Разработена е Инструкция за извършване на проверки на техническото 

състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване. 

Разработена е Инструкция за измерване и документиране на изразходваните 

количества вода за производствени нужди. Документираната информация да 

включва: 

 Годишната консумация на вода за производствени нужди (включително 

охлаждане) за инсталацията по Условие 2на КР, която попада в 

обхвата на Приложение №4 към ЗООС; 

 Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на 

вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2на КР, 

която попада в обхвата на Приложение №4 към ЗООС 
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Консумация на вода 

 
Граници, съгласно 

НДНТ 

Консумация на вода 

м3/1000 птици за 

1 жизнен цикъл 
м3/година 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

птици 

поене и 

охлаждане 
73-120 л/птица/цикъл 2 415,38 10 869,24 

питейно-

битови нужди 
не се посочва - 229,90 

 

Операторът няма поставени ограничения за консумацията на вода. 

Оценката за съответствие е на база нормативна уредба по отношение 

ползването на вода и документите, уреждащи законосъобразното използване на вода. 

Операторът съхранява списък на нормативните/административните актове, 

спрямо които е направена оценката.  

Ползването на вода за нуждите на производствената дейност на площадката е 

изцяло в съответствие с действащата нормативна уредба, а именно: Закон за водите; 

 Разработена е Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните 

количества вода за производствени нужди с нормата по Условие 8.1.2. 

Ефективност на годишно потребление на вода по Условие 8.1.2. 

При работа на инсталацията по Условие 2 на КР е вменено в Условие 8.1.2. да не се 

надвишават количествата вода за производствени нужди(включително охлаждане), 

посочени в Таблица 8.1.2: 

 

Инсталация 
Годишна норма за ефективност при употребата 

на вода, m3/единица капацитет 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици-кокошки носачки 
134,40 

 

Източник на 

вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт1) 

съгласно КР 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт2019г. 

Съответствие 

да/не 

От 

водопроводната 

мрежа на 

населеното 

място 

134,40 1,44 0,32 ДА 

 

Документиране 

 Документира и докладва веднъж годишното, като част от ГДОС: 

 Съхранение на документацията по изпълнение на инструкцията: Докладите 

по изпълнението на тази инструкция се съхраняват за срок от 5 г. 

 Документацията се съхранява и се представя при поискване от 

компетентния орган. 

 Срок на прилагане на инструкцията: Постоянен 

 

4.4. Управление на отпадъците 

„ДЕКСА АГРО” ЕООД е оператор на съществуваща птицеферма за кокошки-

носачки изградена в имот №000545, в землището на село Багрянка, община Момчилград. 
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Изградените две производствени халета за отглеждане на кокошки-носачки в същия имот, 

са с капацитет 92 994 места за птици отглеждани на площадката. 

За образуваните на територията на площадката отпадъци операторът е изготвил и 

подал в РИОСВ – Хасково за утвърждаване работни листи за класификация на 

отпадъците. 

Източниците на отпадъци на производствената площадка могат да бъдат групирани 

по следния начин: 

Етап строителство 

Предимно строителни отпадъци, образувани в резултат на планираните 

строително-монтажни дейности в имота. 

 При изграждането на обекта ще се генерират незначителни количества строителни 

отпадъци, са представени по-надолу. - предимно от групи 17 и 15(НАРЕДБА № 2 от 

23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, Издадена от министъра на околната среда и 

водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. и доп., бр. 

32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г. 

Генерирани отпадъци по време на строителството на новата производствена сграда. 

 

код НАИМЕНОВАНИЕ: 

17 09 04  смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 05 04  почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03  

17 05 06  изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05  

15 01 01  Хартиени и картонени опаковки  

15 01 02  Пластмасови опаковки  

15 01 03  Опаковки от дървесни материали  

15 01 04  Метални опаковки  

15 01 06  Смесени опаковки  

15 01 10*  Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

20 03 01  Смесени битови отпадъци . 

 

Съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г., е изготвен и 

изпълнен План за управление на строителните отпадъци, неразделна част от 

документацията за издаване Разрешение за строеж. 

 

Отпадъци, образувани по време на експлоатацията. 

Етап Експлоатация 

Отпадъци от: 

 технологичния процес при експлоатацията на инсталацията за интензивно 

отглеждане на птици; 

 спомагателни дейности. 

 

По време на експлоатацията се очаква да се образуват битови, строителни, 

производствени, опасни отпадъци не е посочено, както и странични животински 

продукти. 

Отпадъци се образуват от цялата площадка(от двете производствени халета) 

Поради тази причина количество на образуваните отпадъци не се отчита за единица 

продукт.  
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 На ДЕКСА АГРО ЕООД, като притежател на КР №5689НО/2018г. е разрешено да 

извършва предварително съхранение на отпадъци с код и наименование. 

 

Код на 

отпадъка 

Наименование на отпадъка съгласно Наредба 

№2 за класификация на отпадъците 

Годишно 

количество 

разрешено за 

съхранение 

t/y 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 0.500 

15 01 02 Пластмасови опаковки 0.050 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали 0.100 

15 01 06 Смесени опаковки 0.700 

15 01 10* 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни вещества 
0.100 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали (включително 

маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни 

вещества 

0.020 

16 02 13* 

Излязло от употреба оборудване, съдържащо 

опасни компоненти, различно от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 

0.100 

17 04 05 Чугун и стомана 1.0 

1.00 

за периода на 

строителство 

 

17 05 04 
Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 

03 

3 

за периода на 

строителство 

17 09 04 

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 

09 03 

5 

за периода на 

строителство 

18 02 03 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е 

обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

0.050 

20 01 01 Хартия и картон 0.050 

20 01 21* 

Луминесцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи 

живак 

0.005 

 

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото 

екологично законодателство-ЗУО. Упражнява се постоянен контрол по отношение 

дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се 

извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите 

разрешителни документи.  

Операторът на Инсталацията има сключени: 

 Договор за предаване на торови маси 

 Договори с лицензирани фирми за третиране на отпадъци 

 Работни листи за класификация на отпадъците 

 

За отчетната 2019г. е отчетено: 

Код на 

отпадъка 

Наименование на отпадъка 

съгласно Наредба №2 за 

Годишно 

количество 

Количество 

на 
Съответствие 
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класификация на отпадъците разрешено за 

съхранение 

t/y 

отпадъка, t/y 

през 2019г. 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 0.500 0 ДА 

15 01 02 Пластмасови опаковки  0.050 0 ДА 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали  0.100 0 ДА 

15 01 06 Смесени опаковки  0.700 0 ДА 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

0.100 0 ДА 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване, предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

0.020 0 ДА 

16 02 13* 

Излязло от употреба оборудване, 

съдържащо опасни компоненти, 

различно от упоменатото в кодове 

от 16 02 09 

0.100 0 ДА 

17 04 05 Чугун и стомана 1.0 

1.00 

за периода на 

строителство 

 

0 ДА 

17 05 04 
Почва и камъни, различни от 

упоменатите в 17 05 03 

3 

за периода на 

строителство 

0 ДА 

17 09 04 

Смесени отпадъци от строителство 

и събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 

17 09 03 

5 

за периода на 

строителство 

0 ДА 

18 02 03 

Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане не е обект на 

специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

0.050 0 ДА 

20 01 01 Хартия и картон 0.050 0 ДА 

20 01 21* 

Луминесцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи 

живак 

0.005 0 ДА 
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Странични животински продукти 

В резултат на дейността от Инсталацията на „ДЕКСА АГРО” ЕООД се образуват: 

 Торови маси 

 Странични животински продукти, които са извън приложното поле на ЗУО 

съгласно чл.2, ал 2, т. 6 и 7б. 

 Торови маси: 

 

Торовите маси не се разглеждат като отпадък, т.к. попадат в определението на чл. 

2, ал.2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците. Образуваните торови маси се предават 

на земеделски производител за наторяване на земеделски земи. Не се съхраняват на 

площадката. 

Системата за изхвърляне на тора е представена от торови ленти, разположени на 

всеки етаж на клетковите батерии. Изхвърлянето на тора става автоматично, като от 

лентите под клетките той попада на напречната линия и от там се изхвърля извън сградата 

2 – 3 пъти седмично с помощта на наклонен транспортьор. Торовата маса, която излиза от 

сградата, е с изсушен, с 40 % влажност. 

Количеството торова маса по средни стойности за ЕС, отделени от една кокошка 

носачка е 0,035 кг/ден. 

Общото количество торова маса, отпадаща за един ден от действащата 

производствена сграда възлиза на 1.392 тона, а за една година приблизително 508 тона. 

Общото количество торова маса, която ще отпада за един ден от бъдещата 

производствена сграда, възлиза на 1.864 тона, а за една година приблизително 680 тона. 

Общото количество торова маса, генерирана за един ден след разширението на 

птицефермата, възлиза на 3,256 тона, а за една година приблизително 1 180 тона. 
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До момента се реализира 100 % незабавно предаване на генерираните количества 

птичи тор на земеделски производители в района без депониране. Чрез договори е 

осигурена реализацията му и от новата производствена мощност. 

При възникване на необходимост торовите маси може да се съхраняват на 

площадка в имот 001011 с площ 6.103 дка в землището на село Соколино. Имотът е с 

начин на трайно ползване „стопански двор”. Като торохранилище ще се използва 

съществуващата стопанска сграда със застроена площ от два декара. До момента 

площадката не е използвана. 

Възложителят е подготвил и второ торохранилище върху съседен имот в 

землището на село Багрянка – УПИ VІ – 000525 с площ 6 дка, с начин на трайно ползване 

„за производствени дейности”. Разположено е в зона, отредена за производствени 

дейности, съгласно Заповед №157/28.03.2008 година на Кмета на Община Момчилград. 

Отстои на около 150 м от фермата и се предвиждат размери 50х20 метра. 

Двете торохранилища отговарят на всички изисквания на концепцията за Добрата 

земеделска практика, за отстояния от водни обекти, източници за водоснабдяване, 

населени места, същите са с водонепропускливи под и стени. 

Производствената дейност по интензивно отглеждане на птици /кокошки-носчки/ 

предполага генерирането на странични животински продукти. 

Страничните Животински Продукти (СЖП) са целите трупове или части от 

труповете на животни или продукти от животински произход, посочени в чл. 4, 5 и 6 от 

Наредба №20 от 2006 г. на МЗГ за изискванията към дейностите, извършвани на всички 

етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на 

продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно 

преминаване, които не са предназначени за консумация от хора, както и яйцеклетки, 

ембриони и сперма. 

  

Мъртвите птици са от категория 3 съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1069/2009 на 

Европейския Парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на 

здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, 

непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) №1774/2002 

(Регламент за страничните животински продукти). 

Обезвреждането на мъртви птици от фермата е на база сключен договор с 

„Екарисаж – Варна" ЕООД (Приложение № 7) за извозване и обезвреждане на мъртвите 

животни. Труповете на умрели птици от действащото производствено помещение се 

събират ежедневно и съхраняват временно в плътно затворени съдове в трупосъбирателен 

пункт с фризер и заключена врата. Тази практика ще се запази и в етапа след 

разширението на производствения капацитет. 

Очакваното общо количество след разширението на фермата е 0.4 т/година. 

Основен страничен животински продукт са и счупените яйца, също от категория 3 

по Регламент (ЕО) №1774/2002. 

Отделените счупените яйца ще се съхраняват в отделно изолирано помещение в 

поставен хладилен шкаф до предаване на екарисаж. Очакваното общо количество след 

разширението на фермата е 0.2 т/година. 

Транспортиране на отпадъци 

Определена е максимално разрешената скорост на движение на транспортните 

средства на площадката – до 5 km/h. 

Отпадъците ще се предават за транспортиране извън територията на площадката, 

на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на 

съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. 
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При транспортирането на отпадъците се изготвя “Идентификационен документ”, 

съгласно Наредба №1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в 

случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. 

За всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи: 

1. За производствени отпадъци: 

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 

2. За опасни отпадъци: 

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба №1/04.06.2014 г. за 

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

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; 

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с 

Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г. 

 

Опаковането, натоварването и експедирането на опасните отпадъци се извършва 

при спазване на изискванията на Глава III на Наредбата за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/1999 г. и специализираните 

наредби за съответния вид отпадък. 

При транспорта на отпадъци ще се използват технически изправни превозни 

средства и подходящи опаковки за съответните отпадъци. Отпадъците ще са съпроводени 

със съответните транспортни документи –сертификат на товара, потвърждение за 

готовност за приемане на отпадъците от площадката, до която се превозват. 

В таблицата са обобщени видовете отпадъци и кои от тях ще бъдат предавани за 

транспорт на външни фирми, притежаващи разрешителен/регистрационен документ, 

издаден по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително, 

издадено по реда на Закона за опазване на околната среда. 

При вземане на решение от ръководството на дружеството за извършване на 

дейности по транспорт на отпадъци със собствени транспортни средства, операторът ще 

кандидатства пред РИОСВ –Хасково за получаване на регистрационен документ за 

транспорт на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.   

 

4.5. Шум.  

При интензивното отглеждане на птици-кокошки носачки източниците на шум на 

площадката са работещите вентилатори, част от общата вентилационна система на 

площадката. 

При описаното по-горе разположение на производствената площадка, 

въздействието на евентуалните шумови източници (вентилатори) върху околната среда е 

незначително. 

Съгласно изискванията Наредба № 44 /2006г. за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти на МЗГ (Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., 

последно изм.и доп. ДВ. бр.69 от 6 Август 2013г.) разширението и оборудването на 

птицеферма-Багрянка следва да се проектира и изпълни с условието „Нивото на шума в 

птицевъдната сграда и в района на фермата да не превишава 70 dB” – Приложение № 7 

към чл. 14, ал. 3, т. 1 и 2. 

Еквивалентните нива на шум по границите на обекта не следва да превишават 

допустимото ниво, съгласно таблица №2, т. 6 на Приложение №2 от Наредба № 

6/26.06.2006г. (ДВ, бр.58/18.07.2006г.). 
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Изчисленията на шумовите нива в околната среда са направени използвайки 

Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, 

утвърдена със Заповед № РД-613/08.08.2012г.на Министъра на околната среда и водите. 

За прогноза на разпространението на шума и въздействието върху чувствителните 

зони (урбанизирани територии) е прието, средно ниво на шума по измерителния контур - 

L = 70 dB(A); 

Нивото на общата звукова мощност е изчислено на LP = 110,26 dB/A/ 

Изчислено ниво на шума в мястото на въздействие L = 30,26 dB/A/ 

От направения анализ на производствените източници на шум на площадката и 

отчитайки с други проучвания за подобен тип обекти, може да се твърди, че на практика 

при най-близкото населено място – с. Багрянка нивата на шум са значително по-ниски от 

нормативните (Наредба№ 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението). 

Напълно се удовлетворяват изискванията за ниво на звукова мощност за жилищни 

територии през деня - 55 dB (A), и през нощта – 45 dB. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка, трябва да се осъществяват 

по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности 

на еквивалентно ниво на шум, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

 дневно ниво - 70 dB(A); 

 вечерно ниво - 70 dB(A); 

 нощно ниво - 70 dB(A); 

 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

 дневно ниво - 55 dB(A); 

 вечерно ниво - 50 dB(A); 

 нощно ниво - 45 dB(A). 

 

Изготвени са и се прилагат: 

Инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. 

 Притежателят на разрешителното да извършва не по-малко от един път в 

рамките на две последователни календарни години, собствени периодични 

измервания на: 

 общата звукова мощност на площадката; 

 еквивалентните нива на шум в определените точки по границата на 

площадката; 

 еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. 

 

Приложен е Протокол №12-0523 от 09.04.2019г. за проведени собствени 

измервания на нивата на шума от акредитирана лаборатория-ИАОС при МОСВ. 

 

По изпълнение на Условие 12.2.3 

Изготвена е и се прилага Инструкция за оценка на съответствието на 

установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената 

площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на 

причините за допустимите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 
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Съгласно Условие 12.3.2, притежателят на КР документира, съхранява на 

площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от 

оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на 

производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, 

установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. 

Контрол и измерване: 

Описание на планирания мониторинг на шума, включително метода на 

изпитване и минималната честота 

Операторът ще извършва на всеки две години оценка на общата звукова мощност 

по “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околна среда от 

промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие – най-

близко разположената жилищна постройка а с. Багрянка” и шумово въздействие по 

границите на производствената площадка. 

 

Докладване на нивата на шум. 

Операторът ще определи отговорно лице, което да документира и съхранява на 

площадката резултатите от измерените нива на шум. Същото лице ще има задължението 

да извършва докладване, съгласно нормативните изисквания, вкл. при поискване от 

контролните органи, както и при представяне на ГДОС в РИОСВ – Хасково. Контрол по 

изпълнение ще се осъществява от управителя на дружеството. 

 През 2019 г. не са постъпвали сигнали или жалби от живущи в близост до 

площадката за наднормено ниво на шум. 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Информация за ОХВ, замърсители на почвата и подземните води, които ще 

бъдат употребявани, съхранявани, произвеждани и изпускани от площадката 

Веществата, замърсители на почвите са определени в Наредба № 3 от 01.08.2008 г. 

за норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, като предохранителни 

концентрации и норми за максимално допустими концентрации и интервенционни 

концентрации и се отнасят за тежки метали и нефтопродукти. 

Опасните вещества, замърсители на подземните води са определени в Приложение 

3 – Списък А от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на 

подземните води и включват: органохалогенни съединения и вещества, органофосфорни 

съединение, органокалаени съединения, живак и неговите съединения, кадмий и неговите 

съединения, минерални масла и въглеводороди, цианиди, вещества, притежаващи 

канцерогенни, мутагенни и тератогенни свойства. 

На територията на производствената площадка не се съхраняват опасни вещества 

от гореизброените замърсители на почвите и подземните води. 

За осигуряване на аварийно захранване се използва дизелов агрегат, който има 

вграден резервоар с вместимост 400 литра. Същият е поместен в специално обособено, 

защитено и обозначено помещение. Обслужва се изцяло от специализирана фирма, която 

при необходимост извършва зареждане с гориво. 

На площадката не се извършват товаро-разтоварни дейности, които биха могли да 

доведат до разливи. Евентуален риск от замърсяване на почвата е възможен в случай на 

разпиляване при товарене на торови маси на бетонираната част от площадката, 

непочистване на разпилените маси и последващо разтичане след овлажняване към 

зелените части от площадката. 

На площадката на оператора не се извършва транспорт на течни суровини и 

материали по тръбопроводи. Периодично се извършва оглед на състоянието на 
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канализационните клонове, водещи отпадъчните води до изгребната яма, както и степента 

на напълване на последната. 

Резултатите от проверките се документират. При наличие на теч или препълване на 

ямата се предприемат незабавни действия за отстраняването им. 

Съгласно процедурите към условия 8.1.4. и 13.1.6 през 2019 г. са извършени 12 бр. 

проверки на ВиК мрежата на територията на площадката, като за целта се попълва 

ДНЕВНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ВиК МРЕЖАТА НА 

ПЛОЩАДКАТА НА ДЕКСА АГРО ЕООД. За периода не са констатирани течове или 

някакви други проблеми, който да изискват извършването на ремонтни дейности. 

Оператора има сключен договор с ВиК ООД гр. Кърджали от 27.09.2018 г. със срок 

на действие до 27.09.2020 г. Предметът на цитирания договор е свързан с пречистване на 

битови отпадъчни води от септични ями, изгребни ями и еко тоалетни. През 2019 г. по 

този договор оператора се е възползвал от услугите на ВиК за почистване на изгребната 

яма 2 пъти. 

 

Разработени са и се прилагат съответните Инструкции, изискващи се по 

изпълнение условията на КР: 

По изпълнение на Условие 13.1.2.  
Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 

отстраняване на течове 

 

По изпълнение на Условие 13.1.4 

Инструкция за мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и 

опасни вещества върху производствената площадка(включително и в 

обвалованите зони. 

 

По изпълнение на Условие 13.1.5. 

Инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, 

технологична/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са 

установени течове до момента на отстраняването им 

 

По изпълнение на Условие 13.1.6. 

Инструкция за периодична проверка и поддържане на канализационната система 

за отпадъчни води на площадката, както и периодична проверка на 

водоплътността на водоплътната изгребна яма и нивото на отпадъчните води в 

нея, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи 

действия за тяхното отстраняване 

 

Към настоящият момент не е планиран мониторинг на почвите и подземните 

води. В Решение по ОВОС № ХА 1-2/2016 г. компетентния орган не изисква 

провеждане на такъв мониторинг. 

 

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР.  
 За интензивното отглеждане на птици е разработен препоръчителен документ на 

Европейския съюз – Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing 

of Poultry and Pigs, 2017, който описва най-добри налични техники в тази област: 
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оборудването, емисионните и консумативните нива. Документът не играе ролята на 

официален стандарт, а дава ръководство за инвеститорите в тази индустрия. 

 Характерно за сектора „Интензивно отглеждане на птици” е, че екологичното 

въздействие от дейността на една птицеферма основно се влияе от избора на конструкция 

и оборудване на птицевъдните сгради.  

 Мерките за намаляване на вредните емисии не се ограничават само върху 

снижаване на стойностите след образуването им, а с най-голям ефект са мерките, които се 

прилагат през целия процес на производство. Това започва с добри управленски практики, 

мерки за хранене и настаняване, последвани от обработка и съхранение на оборски тор, и 

най-накрая внасянето му в почвата.  

 Концепцията на НДНТ за ферма, означава винаги прилагането на добри земеделски 

практики и хранителни мерки, в комбинация с НДНТ за конструкция и оборудване на 

птицевъдните сгради.  

В проведената процедура по ОВОС, завършила с решение № ХА 1-2/2016г. е 

утвърден Доклад, изготвен в съответствие с чл.99а на ЗООС относно прилагането на 

НДНТ. При сравнението е установено, че технологията, прилагана в инсталацията на 

“ДЕКСА АГРО” ЕООД напълно съответства на най-добрите налични техники, 

разгледани и препоръчани в НДНТ – документа. В този смисъл, операторът не предвижда 

и не планира действия за привеждане на инсталацията за достигане нивото на 

НДНТ. 

Извършената подробна оценка на нивата на консумация и емисии от инсталацията 

с изискванията на нормативната уредба, и в изготвената допълнително Оценка на 

инсталацията с изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 15/02/2017г. за 

формулиране на заключения за НДНТ, съгласно ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета, при интензивно отглеждане на птици и свине (Приложение №2) 

установи пълно съответствие. В тази връзка, операторът не предвижда мерки за 

привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба.  

 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНE НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ.  
При интензивното отглеждане на кокошки-носачки е възможно да възникнат 

следните преходни и анормални режими в работата на инсталацията: 

 Масово поразяване на стадото в резултат на вирусно или паразитно 

заболяване (чума, птичи грип) 

 Фуражна токсикация 

 

Периодичност на появата на аварията (аномалията)– непредвидима, 

продължителност – от 1 ден до 1 седмица. Причини – влошаване на микроклимата, 

влошаване на хигиена, некачествен фураж. Конкретни стойности в отклоненията от 

емисионните показатели не могат да се посочат. 

Аномалните режими описани по-горе не оказват влияние върху емисиите на вредни 

вещества в околната среда. 

Мерки за предотвратяване - дезинфекция на помещенията след края на периода 

на отглеждане, контрол на качеството на доставяния фураж, спазване на зоохигиенните 

норми за отглеждане на кокошки носачки (да не се пренаселват, бърза изолация при 

зараза). 

  Дружеството отглежда кокошки носачки в съответствие с система за управление на 

качеството по стандарт DIN EN ISO 9001:2000-12. 

  Дружеството работи по система за самоконтрол в предприятието (НАССР) в 

областта на отглеждане на кокошки носачки във фермата. 
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В изпълнение на посочените по-горе Система за управление на качеството и 

Система за самоконтрол в предприятието, дружеството разработва контролни програми за 

всеки един технологичен процес. Стриктното спазване на всяка отделна програма по 

контрол на производствения процес в най-висока степен предопределя минимизиране на 

рисковите фактори за допускане на масово поразяване на стадото в резултат на вирусно 

или паразитно заболяване и/или фуражна токсикация. 

Разработена е и се прилага Програма за превантивни мерки за профилактика, 

ограничаване и ликвидиране на болести при птиците, както и конкретни вътрешно-

фирмени процедури, касаещи предотвратяване навлизането на зараза от птичи грип в 

производствените центрове на дружеството. 

По изпълнение на Условия 16.2 и 16.3 

Операторът не е предприемал действия по цялостно или временно 

прекратяване/спиране дейността на инсталациите или части от тях за 2019 г. 

 

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ.  

7.1. Аварии.  

На територията на инсталацията за интензивно отглеждане на птици няма да се 

съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи количествата по 

Приложение 3, Глава VII на ЗООС. 

Инсталацията не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък 

рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал по 

смисъла на чл. 103 от ЗООС.  

По тази причина, операторът не е разработил план за действие при промишлени 

аварии.  

През 2019 година в Инсталация за интензивно отглеждане на птици-кокошки 

–носачки, включваща: Производствено хале №2а /съществуващо/ и Производствено 

хале №1 /ново /не са възниквали аварийни ситуации.  

Условие 14.3. на Комплексно разрешително №568-НО/2018г.Разработена е 

Инструкция за водене на документация от Притежателят на разрешителното 

„Декса Агро“ ЕООД, за всяка възникнала аварийна ситуация оценка на 

съответствието с условията на КР на ДЕКСА АГРО ЕООД, с. Кирково, обл. 

Кърджали 

 

Докладване и водене на записи-дават се в таблична форма в дневник: 

Дата 

на 

инцид

ента 

Причини за 

аварията 

Време и 

място на 

възниква

не 

Последствия върху 

здравето на 

населението и 

околната среда 

Предприети действия 

по прекратяването на 

аварията и/или 

отстраняването на 

последствията от тях 

Органи, 

които 

са 

уведоме

ни, 

дата 

1.      

Резултати от оценката на съответствието: 

2.      

Резултати от оценката на съответствието: 

 

През 2019г. не са възниквали аварийни ситуации. 



 

 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешение №568-НО/2018г. 

  48 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

През 2019 година не е прилаган План за мониторинг при преходни режими на 

работата на инсталацията. Същата е в стабилен режим от датата на въвеждане в 

експлоатация. 

 

Условия по КР 568-Н0/2018 г. Докладване 

Условие 15.2. Резултати от мониторинга по 

Условие 15.1 да се представят като част от ГДОС. 

През отчетния период не е прилаган План за 

мониторинг при преходни режими на 

работата на инсталацията. Същата е в 

стабилен режим от датата на въвеждане в 

експлоатация. 

 

През 2019г. не е планувано прекратяване работата на инсталацията. 

 

Условия по КР 568-Н0/2018 г. Докладване 

Условие 16.4. Изпълнението на мерките по 

плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се 

докладва, като част от съответния ГДОС. 

През отчетния период не е планувано 

временно прекратяване или прекратяване 

работата на инсталацията. 

 

Към настоящия ГДОС като Приложение № 1 е представена Таблица 9. 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР 

Операторът докладва, че с Констативен протокол от 25.06.2019г. е установено 

замърсяване на торта, която се изнася на ниви  със  различни  СЖП. Съставен е АУАН 

№3Ж-М-000001 от ОДБХ-Кърджали оп чл.275, ал.1 от ЗВМД. Нарушението е еднократно 

и отстранено. предприети са съответни мерки. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

 Протокол №12-0523 от 09.04.2019г. за проведени собствени измервания 

на нивата на шума от акредитирана лаборатория-ИАОС при МОСВ; 

 Констативен протокол №663/28.06.2019г. на РИОСВ-Хасково 

 Договор № 0006/27.09.2018 г. с ВиК ООД гр. Кърджали 

 Копие от ДНЕВНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ 

НА ВиК МРЕЖАТА НА ПЛОЩАДКАТА НА ДЕКСА АГРО ЕООД 

 Договор от 18.07.2019 г. за продажба на торови маси  

 

 

 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

 



 

 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешение №568-НО/2018г. 

  49 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

Декларация 
 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния Доклад за изпълнение на дейностите през 2019 г., за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 568-Н0/2018 г. на 

 

ОПЕРАТОР: „ДЕКСА АГРО“ЕООД, с. Кирково 

 

Потвърждавам желание предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, БДИР или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица.  

 

 

Подпис:___ __________ Дата: 04.05.2020 г.  

 

 

Печат: 

 

 

 

Име на подписващия:  Димитър Сотиров 

 

Длъжност в организацията: Упълномощен представител пълномощно рег. 

№16689 заверено на 21.11.2018 г. от Стиляна Тютюнджиева, нотариус в район РС 

София, рег.№065 
 


