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1.УВОД 

1.1.Наименование на инсталацията за които е издадено комплексното 

разрешително  

Съгласно Условие № 2. от издаденото КР (актуализирано с Решение № 262-Н1-И0-

А1/2019 г.) Инсталации, обхванати от това разрешително са: 

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС – 

Инсталации за интензивно отглеждане на птици или свине с над 40 000 места за птици: 

1.Подрастващи стокови носачки (ПСН) – 8 броя сгради; 

2.Стокови носачки (СН) – 18 броя сгради. 

Дейности, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС: 

1. Фуражен цех; 

2. Горивна инсталация, включваща 1 котел (ПК-1.0). 

Предвид последните планирани промени от 2019 г., свързани с дейността на 

инсталацията, дружеството е преминало необходимите процедури по Глава Шеста и Глава 

Седма на ЗООС. През 2018 се стартира процедура по актуализация на КР, която се 

финализира през 2019 г. 

1.2.Адрес по местонахождение на инсталацията/ите 

“ ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ ˮ ООД  е с местонахождение : 

област Велико  Търново, община Павликени 

гр. Павликени 5200 

ул. „ Дъскотско шосе” № 6  

1.3. Регистрационния номер на КР 

Актуализирано Комплексно разрешително: № 262-Н1-И0-А1/2019 г.  

1.4.Дата на подписване на КР 

30.07.2019 г. 

1.5. Дата на влизане в сила на КР 

17.08.2019 г. 

1.6.Оператора  на  инсталацията/ите,  като  се  посочва конкретно  кой  е  

притежател  на разрешителното 

“ ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ ˮ ООД   гр. Павликени  

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

обл. София, общ. София, гр. София 

бул. „ ген. Михайл Д. Скобелев” №62, вх. „Б”, ет. 1, офис 1 
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 тел. 0610 / 52 669, факс: 0610 / 52 670 

e-mail: office@hipro.bg 

1.8.Лице за контакти 

Пенка Димитрова – Заместник управител 

1.9. Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти 

гр. София 

бул. „ ген. Михайл Д. Скобелев” №62, вх. „Б”, ет. 1, офис 1 

тел. 0610 / 52 669; факс: 0610 / 52 670 

e-mail: office@hipro.bg 

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

инсталацията/инсталациите 

Основната дейност на фирмата е производство на селскостопанска продукция – яйца, 

подрастващите стокови носачки и стокови носачки.  

1.10.1.Център за подрастващи стокови носачки 

Получените подрастващите стокови носачки се разселват в центъра като еднодневни 

пилета и остават в него до 17 –та си седмица. Настаняват се по 40-50 бр. в приготвените 

клетки. На втората седмица се разселват по 20-30 бр. в клетка, като при всяко разселване се 

извършва селекция. Птиците се хранят по норма, съобразена с хибрида и възрастта на 

подрастващите. Сграда №1 от Центъра за ПСН е преустроена за свободни ПСН. Дейностите 

по ваксиниране се извършват по имунно-профилактична програма за подрастващи ярки за 

стокови носачки, разработена от Дружеството, в съответствие със закона за Ветеринарно-

медицинска дейност и утвърдена за всяка година от  Националната ветеринарно-медицинска 

служба. След навършване на 17-та седмица птиците се разселват в центъра за стокови 

носачки. 

1.10.2.Център за стокови носачки 

При навършване на 17 седмична възраст подрастващите се разселват в сградите в 

центъра за стокови носачки. Птиците се хранят по норма съобразена с възрастта на 

носачките. Поенето на птиците се извършва чрез нипелни поилки. При навършване на 65-70 

седмична възраст птиците се транспортират до птицекланици, с които Дружеството има 

договор. 

1.10.3.Яйцесклад 

Яйцата се събират ежедневно по 30 бр. в овоцелови табла в предназначени за тази цел 

контейнери в абонатната на халета стари сгради. Контейнерите се извозват ежедневно от 

mailto:office@hipro.bg
mailto:office@hipro.bg
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групата за вътрешен транспорт на яйца със специална транспортна кола до склада за 

несортирана продукция. Оператори нареждат овоцеловите табла върху транспортна лента на 

сортировъчна машина с капацитет 70 000 яйца на час. От сграда „стохилядник” яйцата 

постъпват посредством конвейер тип „анаконда” директно в яйцесклада. Яйцата преминават 

през контролна овоскопска кабина, където биват облъчени с мощен светлинен поток. 

Специално обучени овоскописти отделят негодните за употреба и дефектни яйца. От 

контролната кабина излизат яйца само първо качество, отговарящи на фирмените изисквания 

за качество и на Наредба №1 от 03.01.2006 г. за Изискванията за предлагане на пазара на 

кокоши яйца за консумация. Сортираните яйца се подреждат автоматично в овоцелови табла 

в кашони или на палети. Яйцата се съхраняват в климатизирани охладени складови 

помещения. 

1.10.4.Фуражен цех 

Дружеството притежава собствен фуражен цех, находящ се на територията на 

предприятието. Фуражният цех основно произвежда фуражи за собствени нужди, а именно 

за подрастващите стокови носачки и стокови носачки. Фураж се произвежда по заявка и за 

външни клиенти. Цехът е с компютъризирано управление на производството на фураж и е с 

капацитет 12-16 т. на час. Приготвеният фураж се извозва до сградите с птици. Пакетираният 

фураж се съхранява в склада за готов фураж. Планирането на дейностите става на база на 

получените вътрешни и външни заявки.  

1.11. Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите 

Съгласно Условие 4.1. от КР (актуализирано с Решение № 262-Н1-И0-А1/2019 г.)  

капацитета на инсталацията е посочен в Таблица 4.1. и Таблица 4.1.1. 
 

(актуализирано с Решение № 262-Н1-И0-А1/2019 г.) Таблица 4.1. 

№ Инсталация 

Позиция на дейността по 

Приложение № 4 към 

ЗООС 

Капацитет, 

места за 

птици 

1. 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици 

6.6 „a“ 

563 592 

1. Подрастващи стокови носачки (ПСН) 

в 8 броя сгради 
160 000 

2. Стокови носачки (СН) в 18 броя 

сгради 
403 592 

 

(актуализирана с Решение № 262-Н1-И0-А1/2019 г.) Таблица 4.1.1. 

№ Инсталация извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС Капацитет 

1. Фуражен цех 70 тона/24 ч 

2. Горивна инсталация, включваща 1 котел 1,0 MW 

 

Коментар: Съгласно издадените разрешителни от ОДБХ, към момента на 

територията на Дружеството, се експлоатира  Инсталация за яйца - 70 000 броя яйца на час. 
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1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Дейността, отнасяща се до управлението на околната среда, като всяка друга дейност 

осъществявана от дружеството е подчинена на управителя на птицефермата. Конкретните 

дейности в това направление са съсредоточени на територията на производствената 

площадка и се осъществяват от  ръководния, оперативен и производствен персонал на 

площадката. 

Отговорно лице в „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Павликени при управлението на 

дейностите по СУОС е Пенка Димитрова – заместник управител. 

1.13.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите 

Регионална инспекция по околна среда и води   

гр. Велико Търново 

ул. „Н. Габровски” №68 

1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията/инсталациите 

Басейнова Дирекция – Дунавски район  

гр. Плевен 

ул. „Чаталджа” №60 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за 

управление на околната среда (СУОС) са определени с Условие 5 от КР. Същата е съобразна 

с изискванията на приложимите заключения за НДНТ, които операторът прилага при 

експлоатацията на птицефермата. Основните цели на СУОС са спазване на всички 

нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото 

здраве.  

2.1.Структура и отговорности  

Пряко отговорни лица в „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Павликени при 

управлението на дейностите по СУОС са Управителите на Дружеството (Фиг 2.1.).  

В структурата на управление на Дружеството, отговорно лице следи за всички 

технологични и технически показатели, които са свързани с намаляване влиянието на 

оператора върху околната среда и отговарят  за опазването на околната среда. От 

м.Октомври 2000 г. „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД има разработена система за управление на 
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качеството в съответствие със стандарт БДС EN 9002: 1994, която през 2018 г. е приведена в 

съответствие с новия стандарт EN ISO 9001: 2015. 

 
Фиг. 2.1. Организационна структурата на „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД 

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД има внедрена и сертифицирана Интегрирана Система за 

Управление на Безопасността и Качеството на Произвежданите Продукти ISO 22 000: 2005.  

НАССР системата на Дружеството обхваща цялостния процес на създаването на 

продукта - от производството на комбинирани фуражи и отглеждането на еднодневните 

пилета до реализацията на яйцата на българския пазар и за износ. 

2.2. Обучение  

Обучението е съобразено със задълженията и отговорностите на персонала при 

изпълнение на конкретни дейности по условията на КР. Ежегодно в Дружеството се 

планират и предвиждат необходимите финансови средства за обучение и повишаване 

квалификацията на персонала. Ръководителите на структурни звена в края на всяка година, 

определят необходимостта от обучение и повишаване квалификацията на служителите в 

своите отдели, като предлагат график за обучението им. Управителите на дружеството 

определят и одобряват заявката за обучение.  

Отговорникът Личен състав включва съответното обучение в Графика на обучението 

на Дружеството, също така регистрира всички форми на обучение на служителите на 

Дружеството в съответните им лични картони за обучение и квалификация на персонала. 

Отговорникът Личен състав съхранява към личните картони за обучение и квалификация на 
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персонала на Дружеството, всички копия от сертификати и свидетелства, издавани при 

успешно завършване на  обучението. При въвеждането на нов продукт произведен в 

Дружеството, нови стандарти или ново технологично оборудване, отговорникът Личен 

състав, когато това се налага, включва в Графика за обучение провеждане на вътрешно 

обучение на ангажираните служители. 

Когато се налага служителите да бъдат обучавани във външни организации ( курсове, 

школи, семинари и др.) отговорникът - личен състав включва съответното обучение в 

графика за обучение. Веднъж годишно ръководителите на съответните отдели правят оценка 

на обучението. 

2.3. Обмен на информация 

В Таблица 2.3. са посочени длъжностните лица на площадката отговорни за 

изпълнение на условията в КР със списък на работните места и телефоните за контакт. 

Име Длъжност Работно място Тел. за 

контакт 

Милко Ганев Отговорник  Яйцесклад 0610 / 52 669 

Красен Кирилов Оператор – мелница 

зърно 

Фуражен цех 0885 682360 

Пенка Димитрова  Зам. Управител Офис 0882 028020 

Борислав Йорданов Координатор дейности Портал 0885 682377 

Д-р Радослав Ценин Ветеринарен доктор Ветеринарна амбулатория 0889 422798 

Румен Коларов Инж. поддръжка РМЦ 0885 799909 

Таблица 2.3. 

На площадката се подържа актуален списък (Таблица 2.3.1.) на компетентните органи, 

с техните адреси и начини за контакт, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно 

изискванията на Условие 7. от КР. Информацията е достъпна за всички служители. 

Орган/лице Адрес Тел. за контакт 

Областен Управител Велико Търново пл. „Център” №2 062/600464 

Кмет на общ. Павликени Павликени бул. „Руски” №4 0610/51349 

Община Павликени Павликени бул. „Руски” №4 0610/51330 

РИОСВ Велико Търново ул.”Н.Габровски” №68 062/620351 

Басейнова дирекция Плевен ул.”Чаталджа” №60 064/885107 

Гражданска защита/РД 

по ПБЗН 

Велико Търново ул.”Опълченска” №75 088-199 

062/620332  / 112 

Таблица 2.3.1. 
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2.4. Документиране  

В изпълнение на Условие 5.6. от КР са изготвени списъците, както следва: 

-Осигурен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се към работата на 

инсталацията. Същият подлежи на актуализация при промяна на нормативната уредба, 

имаща отношение към работата на инсталацията. 

-Осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от 

разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място, както и от 

лицата, отговорни за тяхното изпълнение. 

В изпълнение на Условията от КР се документират и се съхраняват данните от 

наблюдението на показателите; резултатите от оценката на съответствието с изискванията на 

условията на комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и 

предприетите/планирани коригиращи действия. 

Инструкциите и прилежащата документация се намират при лицата, отговорни за 

изпълнение на условията за управлението и експлоатацията на птицефермата. 

2.5. Управление на документи  

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД, е сертифицирана по EN ISO 9001:2015 г. и EN ISO 

22000:2005 г. Съгласно тях се прилага „Процедура за управление на документите” от 

въведената система за контрол и управление на безопасността на произвежданите храни – 

НАССР. Съгласно тази процедура, Управителите на Дружеството утвърждават всички 

документи на системата по качество преди пускането им в действие, а така също и всички 

нови или изменени версии на документите. Процедурата обхваща актуализацията, 

разпространяването, и изземването на невалидните документи. 

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на 

разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции и документи 

се съхраняват в администрацията на птицефермата и са на разположение на компетентните 

органи. 

2.6. Оперативно управление 

Инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани от разрешителното се 

съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при 

поискване. 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните 

показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и 
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емисионните показатели, установяване на причините за допуснати несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

Резултатите от мониторинга по отделните компоненти се документират според 

инструкциите за всеки компонент. Посочват се допуснатите несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 През 2019  г. не имало аварии на технологичното оборудване, както и аварийни 

ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората. 

През 2019  г. са проведени противоаварийни тренировки с оперативния персонал 

според изготвените годишни планове. Правени са редовни проверки на средствата за лична 

защита и не са установени причини, поради които да не могат да изпълняват защитните си 

функции. 

Периодично (не по-рядко от веднъж на всяко тримесечие) се проверява изправността 

и годността на пожарогасителите и при необходимост своевременно се зареждат.  

Списъкът на персонала отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана 

за действия при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/, техните телефонни номера и адреси, 

се актуализира ежегодно. 

2.9. Записи   

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от 

оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се 

документират и съхраняват. При установяване на несъответствия се обясняват причините и 

се предприемат коригиращи действия. 

2.10.Докладване 

Съгласно Условие 4.2 от КР 

Условия по КР №262-Н1-И0-

А1/2019  год. 

Докладване 

 

Условие 4.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да 

документира и докладва, като 

част от ГДОС, годишното 

производство от инсталацията по 

Условие 2, през съответната, за 

която се отнася доклада. 

 

Произведен продукт  количество (2019) 

яйца 42 016 639 бр. 

фураж 11 180 007 кг. 

ПСН     116 800 бр.           

СН 147 740 бр.                             

Таблица 2.10.1. 

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯˮ ООД, предоставя при поискване от компетентните органи 

всяка допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното. 
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Всяка  година до 31 март в ИАОС гр. София се подават годишните отчети за отпадъци, а в 

РИОСВ гр. Велико Търново - Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексното разрешително. Копия от гореизброените се изпращат до МОСВ, 

Община Павликени както и до Басейнова дирекция. 

Условия по КР №262-Н1-И0-

А1/2019  год. 

Докладване 

 

Условие 7.8. Информация по 

изпълнение на Условия 7.1. и 7.4. да 

бъде включена като част от ГДОС.  

През 2019 г. при работата на инсталацията на 

площадката не е имало аварийни или други 

замърсявания в околната среда, не са правени 

промени (по смисъла на ЗООС) и в тази връзка не се 

е налагало уведомяване на посочените в Условие 

7.1 и Условие 7.4. от КР лица и институции. 

2.11.Актуализация на СУОС  

Във връзка с проведена процедура за промяна на КР през 2019 г. на Оператора има 

издадено актуализирано комплексно разрешително (КР №262-Н1-И0-А1/2019  год.). В тази 

връзка са актуализирани всички инструкции. 

3.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1.Използване на вода 

Водоснабдяването за питейни и технологични нужди се извършва от собствен 

водоизточник - дренажна система от 4 хоризонтални дренажа, намиращи се на 1000 м 

северно от площадката на обекта (имоти №67 и № 79 от землището на село Дъскот). За 

транспортиране на водата към площадката е изградена Помпена станция с трафопост.  

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯˮ ООД притежава разрешително за водовземане 

№11520228/24.02.2015 г., издадено от МОСВ, Басейнова дирекция за управление на водите, 

Дунавски район с център гр. Плевен. През 2018  г. е направена метрологична проверка и са 

монтирани нови водомери,  съответно пломбирани от представители на Басейнова дирекция 

Дунавски район с център гр. Плевен, по които се отчита разхода на вода, необходима за 

производството, на помпите черпещи вода от водоносния хоризонт са монтирани часовници 

за отчитане времето на работа. В приложение към ГДОС е представен годишен доклад 

съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1,т. 12 от Закона за водите и условия от разрешително за 

водовземане №11520228/24.02.2015 на БД - Плевен.  

Отчитането на изразходваната вода става чрез измервателни устройства. 

Прилагат се инструкции за: 

- експлоатация и поддръжка на система за поене на птиците, която е основен 

консуматор на вода за производствени нужди. (съгл. Условие 8.1.3.); 
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- поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на 

течове и установяване причините за тях (съгл. Условие 8.1.4.); 

- измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за 

производствени нужди (съгл. Условие 8.1.5.2);  

През 2019 г. годишната консумация на вода в инсталацията за интензивно 

отглеждане на птици (халета за отглеждане на птици), която попада в обхвата на 

Приложение № 4 на ЗООС е 21 513 м3; 

- оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени 

нужди с условията на комплексното разрешително и установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 8.1.5.3). 

 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно 

разрешително 

БД 

Годишна 

норма за 

ефективност 

при 

употребата на 

вода, 

m3/единица а 

капацитет 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

за 2019  г. 

Използвано 

годишно 

количество 

вода 

m3/единица 

капацитет 

(2019) 

Съответствие 

Х
о
р
и

зо
н

та
л
ен

 д
р
ен

аж
 

№
4

-м
ес

тн
о
ст

  

„Д
и

з 
о
р
м

ан
” 

100000 m3 

ПСН-18 m3 

21 513 

ПСН-15.2 m3 Да 

СН-120 m3 СН-109.5 m3 Да 

Таблица 3.1 (по Условие 8.1.6.1. от КР) 

 

Условия по КР №262-Н1-И0-

А1/2019  год. 

Докладване 

 

Условие 8.1.6.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да 

докладва ежегодно, като част от 

ГДОС, за количеството на 

използваната вода изразено като 

годишна норма за ефективност при 

употребата на производствена вода 

(включително охлаждане) за 

инсталацията по Условие 2, 

попадаща в обхвата на Приложение 

Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. 
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№4 към ЗООС за календарната 

година. 

Условие 8.1.6.2. Притежателят на 

разрешителното да докладва като 

част от ГДОС резултати от оценката 

за съответствие по Условие 8.1.5.2. 

Информацията задължително да 

съдържа броя и причините за 

документираните несъответствия и 

предприетите/планирани 

коригиращи действия за 

отстраняването им 

В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.5.1 

и 8.1.5.2. регулярно се отчитат показанията на 

водомерите, като се записват в определен за 

целта дневник. На база показанията на 

водомерите се отчита месечните и годишните 

разходи, а също количеството на използваната 

вода изразено като годишна норма за 

ефективност от инсталацията по Условие 2, която 

попада в обхвата на приложение №4 на ЗООС. 

На тази база се прави  оценка на съответствието 

между действителните разходи на води и 

приетата  в КР годишна норма за ефективност 

при употребата на вода.  

За отчетния период през 2019 г. на площадката 

не са установени несъответствия в количеството 

на използваната вода, изразено като годишна 

норма за ефективност при употребата на 

производствена вода (включително охлаждане) за 

инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата 

на Приложение №4 към ЗООС. Използваното 

годишно количество вода не надвишава 

стойностите, заложени в КР. 

 

Коментар: Употребата на вода за производствени нужди за поддържане на  

животновъдната дейност на площадката количествено е зависима от два фактора,   свързани 

със запълване капацитета на халетата с птици и промените в климатичните сезонни 

колебания през годината. В резултат на тези фактори през горещите месеци от 2019 г.   е 

наблюдавано увеличена консумация на вода за поддържане животновъдните дейности, 

свързани с водопой на птиците и разход на охлаждаща вода за осигуряване микроклимата в 

халетата. С цел ефективно използване на водата на площадката се прилагат НДНТ 

нормирани в   КР включващи: (Водене на документация за използването на водата. Следене 

за установяване и отстраняване на течове. Използване на подходящо оборудване (нипелни 

поилки) за птиците, като се гарантира наличието на вода. Птиците имат свободен достъп до 

вода през целия светъл период от денонощието. Осъществява се редовна проверка и (ако е 

необходимо) коригиране на калибрирането на оборудването за поене на животните). 

Прилаганите мерки/техники в обекта съответстват на препоръчаните такива с 

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 15 февруари 2017 година за формулиране на 

заключения за НДНТ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета, при интензивно отглеждане на птици или свине и са нормирани в КР №262-Н1-И0-
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А1/2019год. Съгласно препоръките на НДНТ в птицефермата не е приложимо 

ограничаването на достъпа на птиците до вода за пиене в т.ч. за охлаждане на халетата.  

3.2. Използване на енергия 

Дружеството се захранва от два въздушни независими електропровода на 20 кV. 

Напрежението от двата електропровода постъпва във Възлова подстанция. От нея 

напрежението се разпределя чрез кабелни линии до съответните консуматори. 

Изразходваното количество електроенергия се отчита чрез пломбирани измервателни 

устройства на площадката. 

За отчетния период през 2019 г., общата консумираната електроенергия за 

производствени нужди в птицефермата е 1379.820 МW/h. 

№ 

Инсталация, която попада в 

обхвата на т. 6.6 a) от 

Приложение 4 на ЗООС: 

Годишна норма 

за ефективност 

при употребата 

на 

електроенергия, 

MWh/единица 

капацитет 

Използвано 

годишно 

количество 

в MWh 

2019 

Използвано 

год. 

количество 

за единица 

капацитет 

2019 

Съответствие 

1. Инсталация за интензивно отглеждане на птици 

1.1. 
Център за подрастващи 

стокови носачки (ПСН) 
0.119 

1379.8 

0.09 Да 

1.2 
Център за стокови носачки 

(в клетки) (СН) 
1.82 0.60 Да 

Таблица 3.2. Електроенергия 

В съответствие Условие 8.2.1.1. от КР на площадката се прилага инструкция за 

експлоатация и поддръжка на хранителната система за птиците, основен консуматор на 

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

ЗООС. За отчитане и документиране на количествата използвана електроенергия, съгласно 

Условие 8.2.2.1. от КР е направена и се прилага инструкция, осигуряваща измерване, 

изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като 

стойност на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия и годишна 

консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, 

попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС  

За извършване на оценка на съответствието на документираните количества 

консумирана електроенергия в сравнение с нормираните в комплексното разрешително е 

изготвена Инструкция по Условие 8.2.2.2. за оценка на съответствието на 

измерваните/изчислени количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.2.1 
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от КР. Резултатите от изпълнението на инструкцията (Таблица 3.2.) се документират и 

съхраняват на площадката. 

 

Условия по КР №262-Н1-И0-А1/2019  

год. 

Докладване 

 

Условие 8.2.3.1. Притежателят на 

настоящото комплексно разрешително 

да докладва ежегодно, като част от 

ГДОС на: 

- изчислените стойности на 

годишните норми за ефективност при 

употребата на електроенергия за 

инсталацията по Условие 2, попадаща 

в обхвата на Приложение № 4 към 

ЗООС за календарната година; 

- резултатите от оценката на 

съответствието на количествата 

електроенергия с определените такива 

в условията на разрешителното, 

причините за документираните 

несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

Представени са в Таблица 3.2. от ГДОС. 

В изпълнение на инструкцията по Условие 

8.2.2.1 ежемесечно се отчитат показанията на 

електромерите, като се записват в определен за 

целта дневник. Отговорното лице на база 

показанията на електромерите отчита месечните 

и годишните разходи на инсталацията по 

Условие 2. Прави се оценка на съответствието 

между действителните разходи на 

електроенергия и заложените в комплексното 

разрешително.  

За 2019  г. не е наблюдавано несъответствие и не 

са предприети коригиращи действия. 

За 2019  г. не са констатирани нередности по 

електропреносната мрежа. 

 

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива  

Използваните от дружеството суровини и спомагателни материали, поради 

спецификата на производството, са ограничени до фуражни смески, овоцел и дизелово 

гориво. Не се употребяват вещества и препарати, забранени с нормативен акт. 

В КР няма зададени ограничения за количества и нормиране на използвани суровини, 

спомагателни материали и горива.  

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт, 

съгл. КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

капацитет 

Съответствие 

- - - - - - 

Таблица 3.3.1. 

Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгл. КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

капацитет 

Съответствие 

Дизелово 

гориво 
няма норма няма норма 133 t - - 

Таблица 3.3.2. 

Дизеловото гориво се използва за зареждане на транспортните средства, обслужващи 

птицефермата. Транспортните средства се зареждат с гориво от бензиноколонка на 
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площадката. Съхранението на дизелово гориво за осъществяване дейността на Дружеството 

се осъществява в подземен резервоар 10 м³ на територията на птицефермата. 

Съгласно Условие 8.3.4.1. (актуализирано с Решение № 262-Н1-И0-А1/2019 г.) всички 

химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, 

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, са 

опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. 

Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II 

към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки. 

Същите по Условие 8.3.4.1.1. от КР се съхраняват на площадката на птицефермата и се 

представят на компетентния орган при поискване. 

Условия по КР №262-Н1-И0-А1/2019  год. Докладване 

Условие 8.3.6.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва като 

част от ГДОС резултатите от извършените 

проверки на съответствието на 

съоръженията, складовете и площадките за 

съхранение с изискванията на 

нормативната уредба за реда и начина на 

съхранение на опасни химични вещества, 

включително на установените причини за 

несъответствие и предприетите коригиращи 

действия. 

 

 

 

 

Всички химически вещества и препарати 

използвани в лабораторията към фуражния цех 

и във ветеринарната амбулатория, се 

съхраняват съгласно условията посочени в 

информационните листи за безопасност. Всяка 

доставка на такова вещество се придружава с 

информационен лист за безопасност. 

Отпадъците от опаковките от тези материали 

се съхраняват на специално определена за 

целта Площадка №3.  

Съгласно Условие 8.3.5.1. Операторът на 

птицефермата извършва  периодична проверка 

на съответствието на складовете и площадките 

за съхранение на спомагателни материали 

(химични вещества и смеси) с изискванията на 

нормативната уредба за реда и начина на 

съхранение на опасни химични вещества, 

включително на установените причини за 

несъответствие и предприетите коригиращи 

действия. 

През 2019  г. са извършени 2 бр. вътрешни 

проверки на складовите стопанства  за  

съхранение  на суровини, горива, готова 

продукция и дизелово гориво. Констатирано е, 

че съхранението им е в синхрон с условията на 

КР – не са констатирани несъответствия и не 

са предприети коригиращи действия. 
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4.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

Всички данни за отчетната календарна година са представени във формата на 

образеца на ГДОС, утвърден от Министъра на ОСВ. Представените по-долу данни са 

получени въз основа на измервания и изчисления.  

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR 

Данните са представени в Таблица 1 от Приложение 1, където е докладвано всяко 

вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената 

прагова стойност. За веществата, които не превишават определения праг, са маркирани на 

съответните места в таблицата с тире ,"-", за да се покаже, че прагът не е превишен и в скоби 

е посочено измереното/изчисленото годишно количество. Докладван е и методът, използван 

за получаване на резултатите.  

Замърсители във въздуха  

Годишните количества замърсители, изпускани от инсталацията са определени по 

балансови методи за изчисляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, по 

утвърдена методика съгласно чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

За изчисляване на емисиите на вредни вещества амоняк, диазотен оксид  и метан 

(NH3, N2O и CH4) в атмосферния въздух от дейността на инсталацията са използвани 

емисионни фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества във въздуха утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ.  

Технологично Халетата за стокови носачки (СН) са оборудвани със Система за 

сушене на фекална маса включваща ленти за събиране и осушаване на фекална маса, 

разположени под всеки ред клетки в халетата за СН. Обдухването и осушаването на 

курешките се извършва последователно през целият път на движение на птичите фекалии по 

лентите в производствената сграда, чрез вентилационната система на сградата, при което 

фекалната маса се изсушава много бързо. След осушаване съдържание на сухо вещество във 

фекалната маса достига до 60-70% при което скоростта на процесите на угниване, 

ферментация и минерализация на последните силно намаляват и практически спират. В 

процеса на осушаване и съхранение на сухата фекална маса не се предвиждат процеси на 

угниване, ферментация или минерализация на последната. Почистването на фекалната маса 

от лентите се извършва на три дни. Временното съхранение на сухите птичи фекалии в 

птицефермата е на лентите в халетата за СН и  следващо директно предаване на земеделски 

стопани по договор за оползотворяване. Оползотворяването на сухата фекална маса се 

реализира на пазара като страничен продукт - биотор, по договор за торене на площи орна 

земя. Съгласно изискванията на Закона за животновъдство, ДВ бр.65/2000 г. и утвърдените 
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Правила за добра земеделска практика (Заповед №РД-09-431/22.08.2005 г. на МЗГ и Заповед 

№ РД 797/10.08.2004 г. на МОСВ), на площадката има изграден закрит сух склад за 

временното съхранение на сухата фекална маса. Предвид използваната технология 

предотвратяваща анаеробно гниене на фекалната маса, в емисиите на вредни вещества в 

атмосферния въздух от площадката при отглеждане на СН се отделя единствено амоняк от 

процесите на обдухване и осушаването на фекалиите от СН.   

Съгласно нормираните условия от КР и внедрената технология за отглеждане на СН 

на площадката, Оператора прилага НДНТ за намаляване на емисиите на амоняк в 

атмосферния въздух, чрез: 

- Чрез регулиране на състава на храната за птиците; 

-Чрез използване на система за осушаване на птичите фекалии, в рамките на 48 часа и 

договорна система за два пъти седмично редовно изнасяне от площадката на осушената 

фекална маса, директно от осушителните ленти на халетата и предаване за оползотворяване в 

земеделието; 

-Чрез правилно складиране на осушената  фекална маса в закрит склад,  при 

неблагоприятни агрометеорологични условия за предаване и оползотворяване в земеделието. 

Прилагането на горецитираните практики през 2019  г. са намалили емисиите на 

амоняк (NH3) от площадката с около 80% и до индиректно намаляване формирането на 

двуазотен оксид (N2O). 

Таблица 4.1.1. Стокови носачки (СН) 

Замърсител 
SNAP 

CODE 

Редуциран 

Емисионен фактор 

EF. kg/ жизнено 

пространство за 

едно 

животно/година 

Брой 

отглеждани 

птици на 1 бр. 

място 

Емитирани 

количества 

във въздуха 

kg/год. 

Емитирани 

количества във 

въздуха  

kg/ за1000 бр. птици 

за 1 цикъл (*) 

1 2 3 5 6 7 

Амоняк (NH3) 100907 0.12 147740 17729 17.7 

(*) 1 цикъл -12 месеца 

В съответствие с горецитираната методика на база прилагане на НДНТ в 

птицефермата и мерки за намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух 

са определени  следните Редуцирани Емисионни фактори EF: 

Технологично във всяко хале за подрастващи стокови носачки (ПСН) на площадката 

има изградена Система за периодично почистване на същите  която е оборудвана с 

водоплътна шахта за събиране и съхранение на фекалната маса от ПСН покрита с 

херметичен капак за ограничаване емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от 

тях. Предвид използваната технология, в емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух 
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от площадката при отглеждане на ПСН се отделят амоняк, диазотен оксид  и метан (NH3, 

N2O и CH4). 

Съгласно нормираните условия от КР и внедрената технология за отглеждане на ПСН 

на площадката, Оператора прилага НДНТ за намаляване на емисиите на амоняк, диазотен 

оксид  и метан (NH3, N2O и CH4) в атмосферния въздух, чрез: 

- Чрез регулиране на състава на храната за птиците; 

-Чрез използване на водоплътна шахта покрита с херметичен капак за събиране и 

съхранение на фекалната маса от ПСН за ограничаване емисиите на вредни вещества в 

атмосферния въздух от тях. 

Прилагането на горецитираните практики при отглеждане на ПСН през 2019  г. са 

намалили емисиите на амоняк (NH3) от площадката с около 80% и до индиректно намаляване 

формирането на двуазотен оксид (N2O). 

В съответствие с прилагане на НДНТ в птицефермата и мерки за намаляване на 

емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са определени  следните Редуцирани 

Емисионни фактори EF при отглеждане на ПСН: 

Таблица 4.1.2. Подрастващи стокови носачки (ПСН) 

Замърсител 
SNAP 

CODE 

Редуциран 

Емисионен фактор 

EF. kg/ жизнено 

пространство за 

едно 

животно/година 

Брой 

отглеждани 

птици на 1 бр. 

място 

Емитирани 

количества 

във въздуха 

kg/год. 

Емитирани 

количества във 

въздуха 

kg/ за1000 бр. птици 

за 1 цикъл (*) 

1 2 3 5 6 7 

Метан (СН4) 100507 0.117 116800 13666 4.6 

Амоняк (NH3) 100907 0.12 116800 14016 4.7 

Диазотен оксид 

(N2O) 
100907 0.02 116800 2336 0.8 

(*)1 цикъл -17 седмици (3 цикъла/год.) 

Таблица 4.1.3. 

Замърсител 

Редуциран Емисионен 

фактор EF.  

kg/ жизнено 

пространство за едно 

животно/година 

Годишни 

Емисии от 

дейността на 

площадката 

Прагове на 

годишни емисии 

съгласно 

Регламент 

 

Съответствие 

(kg) (kg) (kg) 
 

Метан 0,117 13666 100 000.00 Да 

Амоняк 0,12 31745 10 000.00 Не 

Диазотен оксид 0,02 2336 10 000.00 Да 
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Условия по КР № 262-Н1-И0-А1/2019  год. Докладване 

 

Условие 9.1.6.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва като част от ГДОС 

информация за извършени проверки на 

съответствието на стойностите на 

контролираните параметри за пречиствателното 

съоръжение с определените оптимални такива, 

съгласно условията на разрешителното, през 

годината, установените несъответствия, 

причини за установените несъответствия и 

предприетите коригиращи действия 

 „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД предоставя 

на РИОСВ гр. В.Търново доклади за 

собствени  измервания на емисиите на 

вредни вещества в атмосферния въздух 

съгласно Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и 

начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници. 

Наблюдава се спазване на нормите за 

допустимите емисии на прах и серни 

окиси. Данните са представени в 

Приложение -Таблица 2. 

Оператора на ФЦ следи за включване на 

индикатор на пречиствателното 

съоръжение при възникнал проблем в 

работата му. При светване на индикатора, 

работният процес се спира до изясняване и 

отстраняване на възникналия проблем. 

За 2019  г. не са констатирани 

несъответствия в стойностите на 

контролираните параметри. 

 

Условие 9.6.2.6 Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно, като част 

от ГДОС информация по Условия 9.4.4., 

9.6.2.1., 9.6.2.2., 9.6.2.3., 9.6.2.8, 9.6.2.9 и в 

съответствие с изискванията на Европейския 

регистър на изпускането и преноса на 

замърсителите (EРИПЗ). 

 

По Условие 9.6.2.1. Дружеството 

извършва мониторинг на всеки 2 години, 

като данните се документират и 

съхраняват.  

По Условие 9.6.2.2. Дружеството 

документира, съхранява и ежегодно 

подава информация за всички вещества и 

техните количества свързани с 

прилагането на ЕРИПЗ. 

По Условие 9.6.2.3. Дружеството 

документира и съхранява резултатите от 

изпълнение на мерките за 

предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и емисиите на 

интензивно миришещи вещества, 

генерирани на площадката. За изтеклата 

година такива не са наблюдавани. 

По Условие 9.6.2.4.  през 2019 г. в 

Дружеството не са постъпвали оплаквания 
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за миризми в резултата на дейностите на 

площадката. 

По Условие 9.6.2.5. Дружеството 

документира и съхранява резултатите от 

оценката на съответствието на измерените 

стойности на контролираните показатели с 

определените в разрешителното 

емисионни норми.  

По Условие 9.6.2.8. Дружеството  

документира и съхранява данни за 

максималния дебит на газовете по Условие 

9.2.2., включително стойностите на 

контролираните параметри и честотата на 

мониторинг на общия екскретиран азот, 

фосфор, емисиите на амоняк и прах във 

въздуха, определена и съгласувана с плана 

за мониторинг на емисиите в атмосферата 

по Условие 9.6. 

По Условие 9.6.2.9. Дружеството 

документира и съхранява резултатите от 

оценката на съответствието на 

изчислените стойности на контролираните 

параметри с определените в 

разрешителното емисионни норми.  

 

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно, като част 

от ГДОС данни за емитираните количества на 

замърсителите във въздуха, за производството 

на единица капацитет, изчислени съгласно 

Условие 6.7., в съответствие със сроковете по 

Условие 9.2.5 и Условие 9.2.6 

 

Емитираните количества на замърсителите 

във въздуха, за отглеждане на 1000 бр. 

птици за един технологичен цикъл, 

изчислени съгласно Условие 6.7. са : 

Халета за СН: Таблица 4.1.1. (т.4.1.) 

Халета за ПСН: Таблица 4.1.2.  

Фуражен цех: 

Изпускателно устройство К1: 

СО - 0.005 kg/ единица капацитет 

NOх - 0.062 kg/ единица капацитет 

Изпускателно устройство К2 

Прах - 0.187 kg/1000 бр. птици за 1 цикъл 

 

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води 

Няма данни от емисии в отпадъчни води – Дружеството не образува и не зауства 

такива нито в селищна, нито в градска канализация и поради тази причина, няма налични 

данни за докладване. 
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Условие 10.6.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва замърсителите по 

Условие 10.5.2. включително пренос извън 

площадката на замърсителите в отпадъчните 

води, предназначени за преработка, съгласно 

изискванията на Европейския регистър за 

изпускането и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) 

и образец на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за което е предоставено КР.  

 

През 2019  г. не са извозвани замърсители. 

Тъй като няма пренос на замърсители 

извън производствената площадка не е 

извършено изчисление на емисиите по 

Условие 10.1.4. и съответно не е 

попълнена колона 1b от Таблица №1. 

Замърсители по EPEBB и PRTR към 

настоящия ГД. 

 

 

4.4.Управление на отпадъците 

Управлението на отпадъците се извършва въз основа на условията в действащото КР.  

В Таблица 4 и Таблица 5 са представени данните за образуваните количества отпадъци. 

 

Условия по КР №262-Н1-И0-А1/2019  год. Докладване 

 

Условие 11.7.1. „Притежателят на 

настоящото разрешително да осъществява 

измерване/изчисляване на количествата 

генерирани на площадката отпадъци, с цел 

определяне на годишно количество 

образуван отпадък за всяка инсталация. 

Образуваните през 2019 г. количествата 

отпадъци се отчитат всеки месец  в отчетни 

книги. За целта е изготвена и се прилага 

инструкция за измерване или изчисление на 

образуваните количества отпадъци, както и 

инструкция за периодична оценка на 

съответствието на наблюдаваните количества 

образувани отпадъци с разрешените такива, 

установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

 

Условие 11.9.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

всички измервани/изчислявани, съгласно 

Условие 11.7.1., количества на отпадъците 

и да докладва като част от ГДОС 

образуваните количества отпадъци като 

годишно количество. 

Условие 11.9.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

като част от ГДОС обобщена информация 

по изпълнението на условията на КР към 

управлението на отпадъците. 

 

В Таблица 4 към ГДОС са докладвани 

образуваните количества отпадъци, изразени 

като годишно количество и годишно 

количество за производство на единица 

продукт (само за отпадъците, които се 

образуват пряко при производствения 

процес). В същата таблица е дадена и оценка 

на съответствието на годишните количества 

отпадъци. 

В Таблица 5. към ГДОС са докладвани 

предадените през  2019  г. количества 

отпадъци за оползотворяване и обезвреждане 

на фирми притежаващи разрешителни за 

извършване на такава дейност.  

Условие 11.9.4. Притежателят на През 2019  г. отпадъците се събират разделно 
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настоящото разрешително да представя 

като част от ГДОС: 

Брой и обект на проверките; 

Установени несъответствия; 

Причини; 

Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат 

предприети; 

и временно се съхраняват на отредените за 

целта места до предаването им на 

лицензирани фирми. Опасните отпадъци се 

съхраняват в помещение с ограничен достъп. 

Площадките са обозначени с код и 

наименование на отпадъка. При проверките 

не са констатирани несъответствия в 

условията за временно съхранение и 

транспортиране, оползотворяване, 

преработване и  рециклиране изискани в 

съответните инструкции.  

В съответствие с изисквания н Условие 11.9.4. от КР Оператора извършва периодични 

проверки на площадките за отпадъци. В Таблица 4.5. ÷ 4.8. към ГДОС са представени  

резултати на извършени брой проверки, брой установени несъответствия, причини за 

несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия по Условие 11.2.6., Условие 

11.3.8., Условие 11.3.9 и Условие 11.4.4.  за последните 5 год. (2019, 2018, 2017, 2016, 2015). 

Дружеството документира и докладва дейностите по управление на отпадъците 

съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се 

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

регистри (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. изм. и доп. ДВ бр.32 от 21.04.2017г.). 

 

Условия по КР №262-Н1-И0-А1/2019  год. Докладване 

 

Условие 11.9.5. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

изпусканите количества в почвата на 

всеки от замърсителите, посочени в 

приложение II, за които са надвишени 

пределните количества, посочени в 

приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. 

Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва изпусканите 

количества в почвата на всеки от 

замърсителите, посочени в приложение II, за 

които са надвишени пределните количества, 

посочени в приложение II на Регламент № 

166/ 2006 г. относно създаването на 

Европейски регистър за изпускането и 

преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и 

преносите извън площадката на опасни 

отпадъци, в определените в цитирания 

регламент случаи 

През 2019  г. Дружеството не е изпускало 

замърсители в почвата, както и не е 

извършван пренос извън площадката на 

опасни отпадъци. 
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4.5.Шум 

Условия по КР №262-Н1-И0-А1/2019  год. Докладване 

 

Условие 12.3.3. Притежателят на 

настоящото комплексно разрешително да 

докладва като част от ГДОС: 

оплаквания от живущи около площадката; 

резултати от извършени през изтеклата 

отчетна година наблюдения 

установени несъответствия с поставените 

в разрешителното максимално допустими 

нива, причини за несъответствията, 

предприети/планирани коригиращи 

действия . 

Съгласно Условие 12.2.1 от КР измерванията 

се извършват веднъж на две години. Данните 

отчетени в Протоколи от изпитване Протокол 

№211/18.09.2018 г. акредитирана 

Лаборатория за изпитване „Мобил Лаб- Русе” 

и извършената оценка на съответствието на 

установените нива на звуково налягане по 

границата на производствената площадка и в 

мястото на въздействие с разрешените такива 

в КР, са докладвани в ГДОС за 2019 г. 

През 2019 година не са постъпили оплаквания 

от живущи около площадката.  

 

В Таблица 6 са представени данните от измерените нива на шума за 2018 г./веднъж на 2 

години.  

 

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условия по КР №262-Н1-И0-А1/2019   Докладване 

 Условие 13.2.2.  Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

собствен мониторинг на състоянието на 

почвите по показателите, посочени в 

Таблица 13.2.2. Пробовземането и 

анализите да се извършват от 

акредитирани лаборатории.  

През 2019  г. на площадката на предприятието 

не са допускани разливи на замърсители в 

почвата. В тази връзка не са регистрирани и 

не са предприемани коригиращи действия.  

На територията на Дружеството няма 

подземни води. 

През 2018 г. съгласно издаденото КР, 

Оператора е направил собствен периодичен 

мониторинг (Таблица 8.) на почви. От 

дейността на птицефермата през 2019  г. не са 

констатирани настъпили изменения в 

състоянието на почвата на площадката на 

обекта.   

Условие 13.3.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

и съхранява на площадката резултатите от 

собствения мониторинг на почви по 

Условие 13.2.2 и да ги предоставя при 

поискване от компетентните органи. 

Данните са докладвани в Таблица 8 

 

 

Условие 13.3.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

като част от ГДОС: 

- обобщени резултати от 

изпълнението на инструкциите по 

Съгласно Условие 13.1.1. е изготвена 

Инструкция за периодична проверка за 

наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито, 

установяване на причините и отстраняване на 
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Условие 13.1.; 

- резултатите от собствения 

мониторинг на почви; 

- предприети допълнителни мерки за 

опазване на почвата и подземните 

води. 

Условие 13.3.5. Обобщени данни от 

изпълнението на всички инструкции да се 

докладват като част от ГДОС 

 

течовете. Няма констатирани несъответствия. 

По Условие 13.1.2 от КР е изготвена  и се 

прилага инструкция за периодична проверка и 

поддръжка на състоянието на отвеждащите до 

водоплътните изгребни ями канализационни 

мрежи на площадката, установяване на 

причините и отстраняване на течовете. За 

отчетния период не са констатирани разливи 

по производствената площадка и не се е 

налагало прилагането на сорбиращи 

материали за почистване, съхранявани на 

площадката по изискванията на Условие 

13.1.4. 

В съответствие с Условие 13.1.8. от КР е 

изготвена инструкция за периодична проверка 

за водоплътността на изгребните ями (7 бр.) 

за производствени води, смесени със 

странични животински продукти и (1 бр.) за 

битово-фекални отпадъчни води. При 

установяване на нарушена водоплътност да се 

предприемат действия за установяване на 

причините и възстановяване водоплътността 

на ямите.. Извършена е една проверка, не са 

констатирани несъответствия.  

 

5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С КР (ИППСУКР) 

За осъществяване дейността на инсталацията ИППСУКР е изпълнена преди неговото 

издаване. Дружеството планира да осъществи дейности по реконструкция и модернизация на 

инсталации за интензивно отглеждане на птици. 

6.ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През 2019  г. Дружеството не е прекратявало работата на инсталацията или на части 

от нея. 

 

7.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1.Аварии 

В „План за действие при възникване на бедствия, аварии и катастрофи” са посочени 

мерките, които ще се предприемат при настъпване на аварийно или бедствено събитие. 

Предвидени са мерки и начини за известяване на персонала и отговорните лица, както и 

действия за използване на ЛПС. Предвидени са и са набелязани мероприятия за евакуация от 
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засегнатите райони, ограничаване на въздействията върху здравето на персонала и 

оповестяване на съответните отговорни служби.  

Посочени са имената на отговорните лица, както и техните актуални телефонни 

номера. Дадени са контактите и начините за свръзка с различните отговорни инстанции на 

ниво община и област. Планът за действия при БАК е съгласуван и утвърден от Гражданска 

защита Община Павликени. 

Условия по КР №262-Н1-И0-А1/2019 год. Докладване 

Условие 14.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да води 

документация за всяка възникнала 

аварийна ситуация, описваща:  

- причините за аварията; 

- време и място на възникване; 

- последствия върху здравето на 

населението и околната среда; 

- предприети действия по 

прекратяването на аварията и/или 

отстраняването на последствията от 

нея. 

През 2019  г. няма възникнали аварийни ситуации 

в дейността на  „Хайпро България” ООД 

свързани с въздействие върху околната среда -  

Таблица 9. 

 

Условие 15.1.  Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

план за мониторинг при анормални 

режими на Инсталацията по Условие 2, 

който да включва като минимум вида, 

количествата и продължителността във 

времето на извънредните емисии и 

начините за тяхното измерване и 

контролиране. 

Има изготвен план за мониторинг при преходен и 

анормален режим на инсталациите във връзка с 

Условие 15.1.  

Условие 15.2.  Обобщени резултати от 

мониторинга  по Условие 15.1. да се 

представя като част от ГДОС.  

През 2019  г.  Инсталацията по Условие 2 не е 

работила на преходни или анормални режими на 

работа. 

Условие 16.5.  Изпълнението на 

мерките по плановете по Условие 16.2.  

Условие 16.3. да се докладва като част 

от ГДОС.  

През 2019  г.  операторът не е прекратявал или 

взимал решение за прекратяване работата на 

инсталациите по Условие 2. От 2012 г. във връзка 

с хуманно отношение към птиците временно е 

преустановена работата в 14 бр. сгради за СН.  

 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

които е издадено КР 

През 2019  г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за които е издадено КР – Таблица 10. 
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително № 262-Н1-И0-А1/2019  г. на „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Павликени, ул. 

„Дъскотско шосе” №6. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 

копия от този доклад на трети лица. 

 

 

Подпис: .........................................    Дата: 30.03.2020 г. 

 

Име на подписалия:  ПЕНКА ДИМИТРОВА 

Длъжност в Дружеството: ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. Изпускания по PRTR 

№. 

 

CAS 

номер 

 

Замърсител 

 

Емисионни прагове 

(колона 1) Праг за 

пренос на 

замърсител

и извън 

площ. 

(колона 2) 

кг/г. 

Праг за 

производ

ство, 

обработк

а или 

употреба 

(колона 

3) 

кг/г. 

във въздух 

(колона1а) 

кг/г. 

във води 

(колона1б) 

кг/г. 

В почва 

(колона1с) 

кг/г. 

1# 74-82-8 Метан(СH4) 
100 000    

 

(-) 13666 

(С) 
   

 

5# 10024-97-2 Диазотен 

оксид(N2О) 
10 000    

 

(-) 2336 

(С) 
   

 

6# 7664-41-7 Амоняк(NH3) 10 000     

(-) 31745 

(С) 
   

 

8#  Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 
100 000     

(-) 62.2 

(М) 
   

 

86#  Финни прахови 

частици < 10 µm 

(PM10) 

50 000    
 

(-) 187 

(М) 
   

 

Начин на определяне на стойността : M (измерена стойност), С (изчислена стойност) 

Изчисленията са извършени съгласно „Актуализирана единна методика за 

инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха” (Заповед № РД-165/20.02.2013 

на МОСВ).  
 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух.  

Протокол №873/08.01.2020 г. К1-ПК1 и Протокол №874/08.01.2020 г. К2 – Комин фуражен цех 

Параметър (*) Единица 

НДЕ,  

съгласно КР 

 кислородно 

съдържание 

3% 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

 

Съотве

тствие 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

К2 - Прах 

mg/Nm3 

150  14.7 

Веднъж на 

две години 

Да 

К1 - SO2 35  <3 Да 

К1 - NOх 250  56 Да 

К1 - CО 100  5 Да 
(*) Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални 

и/или дъждовни) във водни обекти/канализация 
Параметър 

 

Единица 

Мг/л 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

 

Съответствие 

 

ХПК  Няма норма  Няма норма  

 

Таблица 4.Образуване на отпадъци – 2019 г. 

Отпадък 

 

Код 

 

Годишно количество 

 

Годишно количество 

за единица 

Продукт 

Временно 

съхранение 

 на 

площадка 

№ 

 

Транспортиран 

е - собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

 

Съответствие 

 

Количества 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

 

Реално 

измерено 

 

 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 10 0.575 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 1 0.13 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Стъклени 

опаковки 
  15 01 07 0.2 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, различни 

от упоменатите в 

15 02 02 

15 02 03 0.2 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове 16 02 09 до 

16 02 13 

16 02 14 0.5 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Отпадъци от 

желязо и стомана 
19 10 01 

 
500 5.06 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Синтетични 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла 

13 03 08* 2 0 Няма 

норма 

- 

 

Площадка 3 външна фирма Да 

Отпадъци, 

съдържащи масла 

и нефтопродукти 

16 07 08* 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци 

съдържащи живак 

20 01 21* 1 0 Няма 

норма 

- Площадка 3 

 

Външна фирма Да 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови 

и керамични 

изделия, различни 

17 01 07 500 0  Няма 

норма  

- Площадка 1 Външна фирма Да 
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от упоменатите в 

17 01 06 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 10 0  Няма 

норма 

- Извън 

фирмата 

Външна фирма Да 

Опаковки 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0.2 0  Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

 

Таблица 4.1.Образуване на отпадъци – 2018 г. 

Отпадък 

 

Код 

 

Годишно количество 

 

Годишно количество 

за единица 

Продукт 

Временно 

съхранение 

 на 

площадка 

№ 

 

Транспортиран 

е - собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

 

Съответствие 

 

Количества 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

 

Реално 

измерено 

 

 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 10 0,605 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 1 0.1 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Стъклени 

опаковки 
  15 01 07 0.2 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, различни 

от упоменатите в 

15 02 02 

15 02 03 0.2 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове 16 02 09 до 

16 02 13 

16 02 14 0.5 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Отпадъци от 

желязо и стомана 

19 10 01 

 

500 57.84 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Синтетични 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла 

13 03 08* 2 0 Няма 

норма 

- 

 

Площадка 3 външна фирма Да 

Отпадъци, 

съдържащи масла 

и нефтопродукти 

16 07 08* 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци 

съдържащи живак 

20 01 21* 1 0 Няма 

норма 

- Площадка 3 

 

Външна фирма Да 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови 

и керамични 

изделия, различни 

17 01 07 500 0  Няма 

норма  

- Площадка 1 Външна фирма Да 
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от упоменатите в 

17 01 06 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 10 0  Няма 

норма 

- Извън 

фирмата 

Външна фирма Да 

Опаковки 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0.2 0.003  Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

 

Таблица 4.2. Образуване на отпадъци – 2017 г. 

Отпадък 

 

Код 

 

Годишно количество 

 

Годишно количество 

за единица 

Продукт 

Временно 

съхранение 

 на 

площадка 

№ 

 

Транспортиран 

е - собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

 

Съответствие 

 

Количества 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

 

Реално 

измерено 

 

 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 10 0,620 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Стъклени 

опаковки 
  15 01 07 0.2 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, различни 

от упоменатите в 

15 02 02 

15 02 03 0.2 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове 16 02 09 до 

16 02 13 

16 02 14 0.5 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Отпадъци от 

желязо и стомана 

19 10 01 

 

500 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Синтетични 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла 

13 03 08* 2 0 Няма 

норма 

- 

 

Площадка 3 външна фирма Да 

Отпадъци, 

съдържащи масла 

и нефтопродукти 

16 07 08* 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци 

съдържащи живак 

20 01 21* 1       0,050 Няма 

норма 

- Площадка 3 

 

Външна фирма Да 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови 

и керамични 

изделия, различни 

17 01 07 500 0  Няма 

норма  

- Площадка 1 Външна фирма Да 
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от упоменатите в 

17 01 06 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 10 0  Няма 

норма 

- Извън 

фирмата 

Външна фирма Да 

Опаковки 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0.2 0  Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

 

Таблица 4.3. Образуване на отпадъци – 2016 г. 

Отпадък 

 

Код 

 

Годишно 

количество 

 

Годишно 

количество за 

единица 

Продукт 

Временно 

съхранение 

 на 

площадка 

№ 

 

Транспортира

н е - собствен 

транспорт/ 

външна 

фирма 

 

Съответств

ие 

 

Количества 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

 

t/y 

Количеств

а 

определен

и с КР 

 

Реално 

измере

но 

 

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от черни 

метали 

12 01 01 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни метали 

12 01 03 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 10 0,580 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Стъклени 

опаковки 
  15 01 07 0.2 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 

02 02 

15 02 03 0.2 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове 16 02 09 

до 16 02 13 

16 02 14 0.5 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Отпадъци от 

желязо и стомана 
19 10 01 

 
500 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Синтетични 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла 

13 03 08* 2 0 Няма 

норма 
- 
 

Площадка 3 външна фирма Да 

Отпадъци, 

съдържащи масла 

и нефтопродукти 

16 07 08* 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци 

съдържащи 

20 01 21* 1       0,050 Няма 

норма 

- Площадка 3 

 

Външна фирма Да 
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живак 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови 

и керамични 

изделия, 

различни от 

упоменатите в 17 

01 06 

17 01 07 500 0  Няма 

норма  

- Площадка 1 Външна фирма Да 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 10 5  Няма 

норма 

- Извън 

фирмата 

Външна фирма Да 

Опаковки 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0.2 0  Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

 

Таблица 4.4. Образуване на отпадъци – 2015 г. 

Отпадък 

 

Код 

 

Годишно 

количество 

 

Годишно 

количество за 

единица 

Продукт 

Временно 

съхранение 

 на 

площадка 

№ 

 

Транспортира

н е - собствен 

транспорт/ 

външна 

фирма 

 

Съответств

ие 

 

Количества 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

 

t/y 

Количеств

а 

определен

и с КР 

 

Реално 

измере

но 

 

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от черни 

метали 

12 01 01 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни метали 

12 01 03 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 10 0,620 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 1 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Стъклени 

опаковки 
  15 01 07 0.2 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 

02 02 

15 02 03 0.2 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове 16 02 09 

до 16 02 13 

16 02 14 0.5 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Отпадъци от 

желязо и стомана 
19 10 01 

 
500 0 Няма 

норма 

- Площадка 1 външна фирма Да 

Синтетични 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла 

13 03 08* 2 0 Няма 

норма 
- 
 

Площадка 3 външна фирма Да 
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Отпадъци, 

съдържащи масла 

и нефтопродукти 

16 07 08* 0.1 0 Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци 

съдържащи 

живак 

20 01 21* 1       0 Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови 

и керамични 

изделия, 

различни от 

упоменатите в 17 

01 06 

17 01 07 500 0  Няма 

норма  

- Площадка 1 Външна фирма Да 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 10 5  Няма 

норма 

- Извън 

фирмата 

Външна фирма Да 

Опаковки 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0.2 0  Няма 

норма 

- Площадка 3 Външна фирма Да 

 

Таблица 4.5. Резултати от оценка на съответствието по Условие 11.2.6. (за събиране на 

отпадъци), съгласно условията в разрешителното.  
Година Брой 

извършени 

проверки 

Брой установени 

несъответствия 

Причина за 

несъответствията 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

2019 2 0 - - 

2018 2 0 - - 

2017 2 0 - - 

2016 2 0 - - 

2015 2 0 - - 

 

Таблица 4.6. Резултати от оценка на съответствието по Условие 11.3.8. (за съхраняване на 

отпадъци), съгласно условията в разрешителното.  
Година Брой 

извършени 

проверки 

Брой установени 

несъответствия 

Причина за 

несъответствията 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

2019 2 0 - - 

2018 2 0 - - 

2017 2 0 - - 

2016 2 0 - - 

2015 2 0 - - 

 

Таблица 4.7. Резултати от оценка на съответствието по Условие 11.3.9. (за временното 

съхраняване на отпадъци), съгласно условията в разрешителното.  
Година Брой 

извършени 

проверки 

Брой установени 

несъответствия 

Причина за 

несъответствията 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

2019 2 0 - - 

2018 2 0 - - 

2017 2 0 - - 

2016 2 0 - - 

2015 2 0 - - 
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Таблица 4.8. Резултати от оценка на съответствието по Условие 11.4.4. ( при транспортиране на 

отпадъци), съгласно условията в разрешителното.  
Година Брой 

извършени 

проверки 

Брой установени 

несъответствия 

Причина за 

несъответствията 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

2018 2 0 - - 

2017 2 0 - - 

2016 2 0 - - 

2015 2 0 - - 

2014 2 0 - - 

 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 2019 г. 

Отпадък 

 

Код 

 

Реално 

измерено 

t/y 

Оползот-

воряване на 

площадката 

 

Обезвреж-

дане на 

площадката 

 

Име на външната 

фирма, 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 0.575 Не Не „БИМИ-64 - 

ИВАН БЕЛЕВ“ 

ООД  

да 

Пластмасови 

опаковки 

15 01 02 0.13 Не Не „БИМИ-64 - 

ИВАН БЕЛЕВ“ 

ООД  

да 

Отпадъци от 

желязо и 

стомана 

19 10 01 5.06 Не Не „МАРВЕЛ 

ПРИМ” ЕООД  

да 

 

 

Таблица 6. Шумови емисии 

Протокол №211/18.09.2018 г. акредитирана Лаборатория за изпитване „Мобил Лаб- Русе”  – 

ден, вечер, нощ 

Място на измерването 

 

Ниво на звуково налягане 

в dB (А) 

Измерено през 

деня/ 

вечерно/нощта 

Съответствие 

 

1.Отвън източно до сграда №16 56,2 54,0 52,0 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

2.Отвън източно до сграда №16 57,2 52,2 53,6 Ден вечер Нощ Да Да Да 

3.Отвън източно до сграда №16 57,0 51,3 49,9 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

4.Отвън източно до сграда №11 61,2 52,6 50,8 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

5.Отвън северно до сграда №11 57,4 53,1 48,0 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

6.Отвън северно до сграда №11 56,5 55,2 52,2 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

7.Отвън западно до сграда №11 54,1 51,3 48,3 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

8.Отвън западно до сграда №9 52,6 48,8 46,0 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

9.Отвън западно до сграда №6 57,2 52,3 49,8 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

10.Отвън западно до сграда №2 52,3 48,6 46,2 Ден Вечер Нощ Да Да Да 
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11.Отвън южно до сграда №1 53,5 49,3 49,0 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

12.Отвън южно до сграда №16 56,4 51,4 50,4 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

13.Отвън източно до сграда №18 54,2 53,1 51,3 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

14.Отвън източно до сграда №20 57,6 53,8 51,0 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

15.Отвън източно до сграда №23 61,9 54,6 52,2 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

16.Отвън източно до сграда №25 61,6 57,3 53,2 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

17.Отвън северно до сграда №26 59,4 53,6 52,4 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

18.Отвън северно до сграда №26 54,4 49,6 47,6 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

19.Отвън западно до сграда №26 49,6 47,5 45,4 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

20.Отвън западно до сграда №24 53,1 49,3 47,2 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

21.Отвън западно до сграда №21 51,4 47,3 45,2 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

22.Отвън западно до сграда №18 47,0 51,2 48,2 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

23.Отвън южно до сграда №17 43,3 52,2 50,2 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

24.Отвън южно до сграда №17 43,0 50,4 48,3 Ден Вечер Нощ Да Да Да 

 

 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземни 

води 

Екологичен 

праг 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинга 
Съответствие 

Съгласно прието решение на площадката не се извършва мониторинг на подземните води 

 

 

Таблица 8. Опазване на почви - резултати от мониторинг на почви  

Постоянен пункт 

за пробовземане 
Показател Единица 

Концентрация в почвите 

Съответствие 
Честота на 

мониторинг 
Съгласно КР 

базово 

 

Резултати от 

мониторинг (*) 

(2018) 

 

Пункт 1 

рН рН ед. 7.83 7.70 Да 

Веднъж на 

10 год. 

Азот общ mg / kg 2890 2860 Да 

Фосфор Общ mg/kg 604 566 Да 

Пункт 2 

рН рН ед. 8.03 8.26 Не 

Азот общ mg / kg 2070 1250 Да 

Фосфор Общ mg/kg 573 555 Да 
(*) - Протокол № 05-0510-1/30.11.2018 г. ИАОС, ГД, ЛАБОРАТОРНО - АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ 

”Регионална лаборатория Велико Търново – 05“ 

На площадката на  Дружеството не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и 

опасни вещества в почвите. От дейността на птицефермата през 2019 г. не са констатирани 

настъпили изменения в състоянието на почвата на площадката на обекта.   
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Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

През 2019  г. няма възникнали авариини ситуации 

 

 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

която е предоставено КР 

Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приносител на 

оплаването 

Причини Предприети 

действия 

 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

 

През 2019  г. няма оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталацията 

 


