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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.125, ал.1, т.6 

от ЗООС и в изпълнение на Условие 4.2 от Решение № 342-Н0-И0-А1-ТГ1/2018, с което 

се актуализира комплексното разрешително (КР) №342-HO/2008 за експлоатация на 

инсталациите и съоръженията на територията на “СВИКОМ” ЕООД, гр. Сливен. Данните 

в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

гореспоменатото комплексно разрешително за периода от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 

год. 

На 09.04.2019 г. е извършена последната планова проверка от експерти на РИОСВ - 

Ст.Загора по осъществяване на контрол по изпълнение на условията на Комплексното 

разрешително.  

Съставен е Констативен протокол №006187/09.14.2019 г., в който няма дадени 

задължителни предписания. 
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1. УВОД 

 

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително: 

“СВИКОМ” ЕООД, гр. Сливен 

 

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията: 

гр. Сливен, кв. Индустриален 

 

1.3 Регистрационен номер на КР: 

342-HO/2008, актуализирано с Решение № 342-Н0-И0-А1-ТГ1/2018 г. 

 

1.4 Дата на подписване: 

22.08.2018 год. 

 

1.5 Дата на влизане в сила на КР: 

15.09.2018 год. 

 

1.6 Оператор на инсталацията: 

“СВИКОМ” ЕООД 

 

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

гр. Сливен 

кв. Индустриален 

пощенска кутия 105 

Никола Чалъков – Управител 

Тел.:  0878 707708 

e-mail на оператора: slivenprojects@gmail.com 

 

1.8 Лице за контакти:  

Никола Чалъков – Управител 

 

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

гр. Пазарджик 

ул.Преспа № 2 ет.5 ап.25 

Тел.:  0878 707708 

e-mail на оператора: slivenprojects@gmail.com 

 

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

инсталацията:  

Основната дейност на предприятието е интензивно отглеждане на свине, което включва: 

 стоково развъждане с различни кръстоски и породи и чистопородно развъждане с 
цел производство на качествен ремонтен материал; 

 тестиране и ремонт на стадото; 

 угояване на прасета с цел реализация за месо; 

 клане на животни по необходимост и използване на месото за собствена 
консумация от работниците и служителите в комплекса. 

mailto:slivenprojects@gmail.com
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Инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС: 

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

Приложение 4 на ЗООС), включваща: 

- Сгради за отдих и заплождане от X3 дo X8; 

- По едно помещение за майки кърмачки в сгради от С1 до С6, С9 и С10; 

- Сграда за майки кърмачки С7; 

- Сгради за бременни и ремонтни свине Х1 и Х2;  

- Сграда за нерези Y; 

- Сграда за бременни свине и карантиниране Y1; 

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

Приложение 4 на ЗООС), включваща: 

- Сгради за угояване от D1 до D17; 

- Сграда за тест – С5. 

 

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

1. Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета (между 8-

30 кг.), включваща: 

- По две помещения за подрастване към сгради от С1 до С6, С9 и С10; 

2. Кланица. 

 

За отчетния период от 01.01.2019 год до 31.12.2019 год. в експлоатация е била само 

инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг). 

Останалите инсталации и дейности не са били в експлоатация през цялата 2019 год. 

Резултатите от изпълнението на Условие 4.2.2 и Условие 4.2.3 са отразени във формуляри 

ФКР 4.2.2- Количество на използваните скотоместа по групи животни и ФКР 4.2.3- Брой 

постъпващи и напускащи животни, включително новородени и умрели. 

Брой постъпили животни за 2019 год - 7000, няма новородени. 

Брой напуснали животни за 2019 год - 5972 броя, включително 5 броя умрели животни.  
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1.11 Производствен капацитет на инсталациите 

№ 
Инсталации, които попадат в обхвата 

на Приложение 4 на ЗООС: 

Капаците

т 
Реално производство за 2019 год. 

1. Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине майки (т. 6.6 в) от 

Приложение 4 на ЗООС), включваща: 

- Сгради за отдих и заплождане X3, 

Х4, Х5; 

- Сгради за отдих и заплождане Х6, 

Х7, Х8 

- По едно помещение за майки 

кърмачки в сгради от С1 до С6, С9 

и С10; 

- Сграда за майки кърмачки С7; 

- Сгради за бременни и ремонтни 

свине Х1 и Х2;  

- Сграда за нерези Y; 

- Сграда за бременни свине и 

карантиниране Y1. 

5 120 
места  

за свине-

майки  

и 

 60 места 

за нерези 

 

 

 

0 места за свине-майки и 0 места за нерези 

(средногодишно) 

 

Забележка: През цялата 2019 год. дейността 

за отглеждане на свине-майки не 

функционира. 

 

 

2. Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине за угояване (т. 

6.6 б) от Приложение 4 на ЗООС), 

включваща: 

- Сгради за угояване от D1 до D17; 

- Сграда за тест – С5. 

15 600 
места  

за свине 

за 

угояване 

 

 

2969 места за свине за угояване 

както следва: 

 Януари 2019 - 318 скотоместа; 

 Февруари 2019 - 23 скотоместа; 

 Март 2019 - 0 скотоместа; 

 Април 2019 - 870 скотоместа; 

 Май 2019 - 1500 скотоместа; 

 Юни 2019 - 3137 скотоместа; 

 Юли 2019 - 3850 скотоместа; 

 Август 2019 - 4442 скотоместа; 

 Септември 2019 - 6103 скотоместа; 

 Окттомври 2019 - 5666 скотоместа; 

 Ноември 2019 – 5662 скотоместа; 

 Декември 2019 – 3703 скотоместа; 

 

№ 

Инсталации, които не попадат 

в обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС: 

Капацитет Реално производство за 2019год. 

1. Инсталация за интензивно 

отглеждане на подрастващи 

прасета (между 8-30 кг.), 

включваща: 

- По две помещения за 

подрастване към сгради 

от С1 до С6, С9 и С10. 

15 000 места 

за 

подрастващи 

прасета 

15 сектора х 

1000 места 

0 места за подрастващи прасета 

 

Забележка: През цялата 2019 год. 

дейността за отглеждане на подрастващи 

прасета не функционира. 

 

2. Кланица 1 тон трупно 

месо дневно 
0 тона трупно месо среднодневно 

 

Забележка: Кланичният пункт не е бил 

в експлоатация през цялата 2019 год. 
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1.12 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  

Регионална инспекция по околна среда и води – Стара Загора 

гр. Стара Загора 6000, ул. “Стара Планина” №2, ПК 143  

факс 042/602 447;  

тел.  042/692 200; 

e-mail: office@stz.riew.e-gov.bg ,  

Web: www.stz.riew.e-gov.bg 

 

1.13 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” 

Пловдив, 

ул."Янко Сакъзов" №35;  

факс 032/604 721;  

тел.  032/604 720; 

"Едно гише"- 032/604 733 

e-mail: bd_plovdiv@abv.bg 

 

 

1.14 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната 

среда 

В Дружеството няма назначен еколог. Отговорните лица по отношение на опазването на 

околната среда са Управителят на Дружеството и Упълномощено лице. 

Никола Чалъков – Управител 

Димитър Биджеков – Упълномощено лице 
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Съгласно Условие 5 от КР Дружеството е разработило и прилага система за управление на 

околната среда (СУОС). 

 

2.1 Структура и отговорности: 

Съобразно Условие 5.1 са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 

изисквани с разрешителното. Те са изброени във формуляр ФКР 5.1 - Списък на инструкциите 

за експлоатация и поддръжка. 
Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели и 

за периодична оценка на съответствието на стойностите на тези показатели, съгласно 

условията в комплексното разрешително и (Условие 5.2 и Условие 5.3). Те са документирани 

(Условие 5.6) във  ФКР 5.2 - Списък на инструкциите за мониторинг на техническите и 

емисионните показатели и ФКР 5.3 - Списък на инструкциите за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с 

определените в условията на КР. 
Прилага се инструкция по Условие 5.4 ИКР – Инструкция за установяване на причините за 

допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Съгласно инструкцията 

данните за установените причини за допуснати несъответствия и предприетите коригиращи 

действия се отразяват във формуляр ФКР 5.4 - Проверка на несъответствието и назначаване 

на коригиращи действия 
Във връзка с Условие 5.5 и Условие 5.7 се прилага писмена инструкция за периодична оценка 

на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2, 

произтичащи от нови нормативни актове, и се уведомява ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане 

съответствие с тези нормативни разпоредби. Списъкът на нормативните актове се съдържа във 

формуляр ФКР 5.5- Списък на нормативните актове, а оценката на наличие на нови 

нормативни разпоредби се документира във ФКР 5.6- Периодична оценка на наличие на нови 

нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2.  
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

Съгласно т.3.3 от Образеца за изготвяне на ГДОС се изисква от операторите ефективно 

използване на енергия и минимизиране употребата на ресурси. В Таблицата по-долу е дадено 

сравнение за употребата на ресурси през 2016, 2017, 2018 и 2019 год.  

 

Ресурс 2016 2017 2018 2019 

Вода: 

Свине-майки 

угояване 

0  л/ед. продукт 

1298 л/ед. 

продукт 

0  л/ед. продукт 

1285 л/ед. 

продукт 

0  л/ед. капацитет 

1,33 м3/ед. 

капацитет 

0  л/ед. капацитет 

1,32 м3/ед. 

капацитет 

Електроенергия: 

Свине-майки 

угояване 

0 МWh/ 

ед.продукт 

0,0185 МWh/ 

ед.продукт 

0 МWh/ 

ед.продукт 

0,01122 МWh/ 

ед.продукт 

0 МWh/ ед. 

капацитет 

0,0143 МWh/ ед. 

капацитет 

0 МWh/ ед. 

капацитет 

0,0081 МWh/ ед. 

капацитет 

 

Забележка: Консумацията на ресурси в този тип дейност (интензивно отглеждане на свине) е 

в пряка зависимост от климатичните условия на сезоните през годината, породата на 

животните, хранителните диети на отделните категории животни и др. 

 

3.1 Използване на вода: 

Използването на вода за производствени нужди, определено с Условие 8.1.1 на КР, става от 

собствени водоизточници - три броя сондажни кладенци, разположени извън площадката. 

Дружеството разполага с Разрешително за водовземане № 31520007/22.06.2007 год. за трите 

сондажни кладенеца. Разрешителното е издадено от Басейнова Дирекция Източнобеломорски 

район. С Решение № РР-1755/30.07.2013 год. е удължен срокът на разрешителното до 

22.06.2019 год. Дружеството е подало Заявление за продължаване на срока на разрешителното 

в законовия срок с вх.№РР-02-163/10.05.2019, но до момента не е получило отговор от БДИБР. 

Разрешеното количеството на използвана вода за производствени нужди, посочено в Условие 

8.1.2, е съответно: 

 

Инсталация 

Годишна норма за ефективност при 

употребата на вода 

[m3/за единица продукт] 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине: 

 свине - майки 13,14 

 свине за угояване (над 30 килограма) 1,36 

 

В изпълнение на Условие 8.1.5.1 са монтирани три броя водомери, като всеки сондаж е 

снабден с отделен водомер за отчитане консумацията на вода от него. Местоположенията им 

са дадени в Приложение 4.2 от Заявлението. 

Водата от трите кладенеца се използва като питейна за животните, за миене, за технологични, 

битови и за противопожарни нужди. 

Прилагат се инструкции: 

 ИКР 8.1.3 - Инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи (съгласно 
Условие 8.1.3); 
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 ИКР 8.1.4 - Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на 

водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на 

действия за тяхното отстраняване (съгласно Условие 8.1.4);  

Резултатите от прилагането на инструкциите  по Условие 8.1.3, Условие 8.1.4, се 

документират в съответните формуляри (ФКР 8.1.5.4- Проверка на водопроводната мрежа на 

площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях и ФКР 8.1.5.5- 

Проверка на поилните системи), които се съхраняват на територията на комплекса и се 

предоставят при поискване от компетентните органи. 

Извършва се регулярен визуален преглед и контрол на поилните системи съгласно Условие 

8.1.3. Резултатите от проверката се записват във формуляр ФКР 8.1.5.5- Проверка на поилните 

системи. 

Брой извършени проверки на поилните системи за 2019 год. - 12 броя. 

Брой установени течове -  не са установени течове.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия - не е необходимо, извършено е регулиране на някои 

поилки. 

Извършва се регулярен визуален преглед и контрол на водопроводната мрежа и поне един път 

годишно се извършва цялостна проверка, съгласно Условие 8.1.4. Резултатите се записват във 

формуляр ФКР 8.1.5.4- Проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване 

на течове и установяване на причините за тях. 

Брой извършени проверки на водопроводната мрежа за 2019 год. - 1 брой. 

Брой установени течове -  няма.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия - не е необходимо. 

Прилагат се инструкции: 

 ИКР 8.1.5.2 Инструкция за измерване  и документиране на изразходваните количества 

вода за производствени нужди (съгласно Условие 8.1.5.2); 

 ИКР 8.1.5.3 Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества 
вода за производствени нужди с определените в КР (съгласно Условие 8.1.5.3). 

Резултатите от прилагането на инструкциите по Условие 8.1.5.2 и Условие 8.1.5.3 и 

отчитането на измерените количества се документират във формуляр ФКР 8.1.5.2- Оценка на 

съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди, който се 

съхранява на територията на комплекса и се предоставя при поискване от компетентните 

органи. 

За 2019 год. консумацията на вода за производството на единица капацитет за инсталациите, 

които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е дадена в Таблица 3.1-1, докладвани в 

изпълнение на Условие 8.1.6.1. 

Таблица 3.1-1 

Източник на 

вода, 

(трите сондажни 

кладенеца) 

Количество за 

единица капацитет, 

съгласно КР 

Използвано 

количество 

вода за  

2019 год. 

 

Използвано 

количество за 

единица капацитет 

 

Съответствие 

 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки 

Общо за 2019 год. 13,14 м3/ед. капацитет 0 m3 0 м3/ед. капацитет да 
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Източник на 

вода, 

(трите сондажни 

кладенеца) 

Количество за 

единица капацитет, 

съгласно КР 

Използвано 

количество 

вода за  

2019 год. 

 

Използвано 

количество за 

единица капацитет 

 

Съответствие 

 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване 

Общо за 2019 год. 1,36 м3/ед. капацитет 15900 m3 1,32 м3/ед. капацитет да 

Съгласно Условие 8.1.2 няма установено несъответствие на изчислените водни количества с 

определените в комплексното разрешително. Поради това не се налага предприемане на 

коригиращи действия. 

 

3.2. Използване на енергия: 

Дружеството се електроснабдява от два отделни клона, като по този начин се осигурява двойно 

захранване, в случай на авария или повреда. Единият клон е от подстанция “Индустрия”, а 

другият клон е чрез отклонение на далекопровода, захранващ с. Камен. И двете захранвания 

са с високо напрежение 20kV. 

Консумацията на електроенергия за площадката се отчита посредством две измервателни 

устройства (електромери), отбелязани на Приложение 4.1 и Приложение 4.2 към Заявлението 

и разположени: 

 във възлова подстанция и отчитащ консумираната електроенергия на всички 
инсталации, разположени на площадката на предприятието; 

 в трафопост № 4 – за захранване на външно водоснабдяване (трите броя кладенци с 
помпите към тях). 

Съгласно Условие 8.2.1.2 се прилага инструкция ИКР 8.2.1.2 - Инструкция за експлоатация 

и поддръжка на ПСОВ и отоплителни лампи при Инсталация за интензивно отглеждане на 

свине майки и Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета - основни 

консуматори на електроенергия. Данните от проверката на оборудването се документират в 

отделен формуляр ФКР 8.2.2.3 - Резултати от изпълнението на инструкция за експлоатация 

и поддръжка на ПСОВ и отоплителните лампи при Инсталация за интензивно отглеждане 

на свине майки и Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета.  

Брой извършени проверки на ПСОВ и отоплителни лампи за 2019 год. - 36 броя. 

(отоплителните лампи не функционират през 2019 год.) 

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия - не е необходимо. 

В изпълнение на Условие 8.2.2.1 се прилага инструкция ИКР 8.2.2.1 - Инструкция за измерване 

и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди. 

Месечната и годишната консумация на електроенергия се измерва и изчислява на база 

показанията на измервателните устройства.  

Данните от измерването/изчислението на консумацията на електроенергия се документират 

във формуляр ФКР 8.2.2.1- Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните 

количества електроенергия. (Условие 8.2.2.3) 

Съгласно Условие 8.2.2.2 се прилага инструкция ИКР 8.2.2.2 - Инструкция за оценка на 

съответствието на измерените количества електроенергия, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия, като резултатите се отразяват 

във формуляр  ФКР 8.2.2.1 - Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните 

количества електроенергия. (Условие 8.2.2.3) 
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В изпълнение на Условие 8.2.3.1 в Таблица 3.2-1 по-долу се докладват данни, относно 

консумацията на електроенергия за 2019 год., изразена като годишна консумация за 

производство на единица продукт за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС. 

 

 

 

Таблица 3.2-1 

Електроенергия 

Количество за 

единица капацитет, 

съгласно КР 

Използвано 

количество за единица 

капацитет за 2019 год. 

Съответствие 

 

Инсталация за 

интензивно отглеждане 

на свине-майки 

0.280 МWh/единица 

капацитет 

0.000 MWh/единица 

капацитет 
да 

Инсталация за 

интензивно отглеждане 

на свине за угояване 

1.26 МWh/единица 

капацитет 

0.0081 MWh/единица 

капацитет 
да 

 

За 2019 год. са направени 2 оценки за съответствието на изразходваната електроенергия с 

определената в КР (съгласно Условие 8.2.3.1). 

През 2019 год. не са установени несъответствия. 

През 2019 год. не се е налагало и не са извършени коригиращи действия, в резултат на 

изпълнение на ИКР 8.2.2.2 - Инструкция за оценка на съответствието на измерените 

количества електроенергия, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. 

 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива: 

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 от 22.02.2021 г. ще се прилага инструкция ИКР 8.3.2.1 - 

Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на годишната консумация на фураж 

за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.  
Данните за количествата използван фураж се документират във формуляр ФКР 8.3.2.1  - 

Използвани количества фураж. 

От 22.02.2021 г. в изпълнение на Условие 8.3.3.1 в ГДОС ще се докладват данни, относно 

годишната употреба на фураж за отчетния период за производство на единица продукт за 

инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

Данните за консумацията на фураж се документират в отделен формуляр ФКР 8.3.2.1  - 

Използвани количества фураж. 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

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

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

опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, се съхраняват 
опаковани, етикетирани и снабдени с информационните листове за безопасност (съгласно 

Условие 8.3.4.1). Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на 

Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 
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разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и 

поправки.  

Копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества 

и смеси се съхраняват на площадката на предприятието и се представят при поискване на 

РИОСВ, съгласно Условие 8.3.4.1.1. 

Съхранението на химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в 

информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на 

опасни химични вещества и смеси (Условие 8.3.4.1.2). 

Съгласно Условие 8.3.4.2 опасните химични вещества се съхраняват в складовете за 

съхранение, посочени на Приложение II.4-3 от Заявлението, като при планирана промяна на 

мястото за съхранение на опасните  химични вещества се представя, в срок един месец преди 

осъществяване на промяната, в РИОСВ актуализация на плана на площадката с означени на 

него новите места за съхранение (Условие 8.3.4.3) 

Съгласно Условие 8.3.5.1 във формуляр ФКР 8.3.5.1- Проверка на резервоарите и складовете, 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия се 

документират резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, 

складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива 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.  

Резултатите от извършените проверки (Условие 8.3.6.1) на съответствието на съоръженията, 

складовете и площадките за съхранение на спомагателн материали и горива с изискванията на 

нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества се 

докладват в ГДОС. 

Брой извършени проверки на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на 

спомагателн материали и горива за 2019 год. - 2 броя.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия - не е необходимо. 

 

 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

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

Дружеството определя годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух, в 

отпадъчните води и в почвата, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 год. относно 

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

емисиите на вредни вещества, изпускани от този тип дейност – свиневъдство. 

През 2019 год. не са изпускани отпадъчни води в канализационната система на гр.Сливен. По 

тази причина в ЕРИПЗ за 2019 год. по-долу в Таблица 1 (Условие 10.3.5 и Условие 10.3.6) не 

са докладвани изпускане на замърсители във водите. 

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

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

това няма замърсители, които да се докладват, съгласно Условие 11.9.7. 

Резултатите в Таблица 1 за замърсителите по ЕРИПЗ са получени с използване на метод за 

изчисляване, базирайки се на емисионни фактори за съответния замърсител. Тези фактори са 
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взети от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

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

Методиката се използва за провеждане на инвентаризация и определяне по балансов път на 

емисиите на вредни вещества във въздуха. Тя адаптира методика CORINAIR-2009 за 

условията на България, като се отчитат националните специфики по отношение на дейности, 

технологии, оборудване и действащата нормативна уредба за атмосферния въздух.  

Годишните количества на веществата, които се докладват в рамките на Допълнение 4 на 

Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. 

относно създаването Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите 

(EРИПЗ) се изчисляват в съответствие с Условие 9.5 

За конкретния случай са използвани следните емисионни фактори за изчисляване на 

замърсителите, съгласно Условие 9.5 

 

 Замърсители във въздуха: 

Замърсител Дейност и съоръжение 
Код на процеса (SNAP 

CODE) 

Единица 

мярка 

Емисионен 

фактор 

Метан (CH4) 

Чревна ферментация 
100404 – Свине за угояване 

kg/ 1 брой 

животно 

1.5 

100412 – Свине-майки 1.5 

Управление на тор по 

отношение на органични 

съединения 

100503 – Свине за угояване 7 

100504 – Свине-майки няма 

Диазотен оксид 

(N2O) 

Управление на тор по 

отношение на азотни 

съединения 

Течна система 
кg/N2O- N на 

1 kg N 

брой/животно 

0.001 (<0.001) 

Складиране на твърдата 

фракция и пункт за 

изсушаване 

0.02 (0.005 – 0.03) 

 

Съгласно изискванията в действащото комплексно разрешително и плана за мониторинг 

емисиите на амоняк във въздуха се изчисляват съгласно Методиката чрез оценка на емисиите 

с използване на масовия баланс въз основа на отделения и на общия (или на общия амонячен) 

азот, наличен във всеки етап от управлението на оборския тор. В таблицата по-долу са 

представени изполваните за конкретния случай параметри: 

 

Категория 

животни 

Общ екскретиран 

азот (Nex) за едно 

жизнено пространство 

за 2019г.   

[кг/год] 

Коефициент за 

превръщане на 

азота в амоняк 

(B) в торовата 

маса [%] 

Kоефициент на 

престой на 

торта (V) в 

помещенията 

[%] 

Kоефициент на 

престой на торта 

извън помещенията 

100-V  

[%] 

Свине за 

угояване 
13 18 90 10 

Свине-майки, 

вкл. прасенца 
30 18 90 10 

Подрастващи 

свине 
4 18 70 30 

 

За конкретния случай са използвани и следните емисионни фактори за изчисляване на 

замърсителите, съгласно Условие 9.7.6. 

 

 

 Замърсители във въздуха: 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Замърсител Дейност и съоръжение 
Код на процеса (SNAP 

CODE) 

Единица 

мярка 

Емисионен 

фактор 

Метан (CH4) 

Чревна ферментация 
100404 – Свине за угояване 

kg/ 1 брой 

животно 

1.5 

100412 – Свине-майки 1.5 

Управление на тор по 

отношение на органични 

съединения 

100503 – Свине за угояване 7 

100504 – Свине-майки няма 

Диазотен оксид 

(N2O) 

Управление на тор по 

отношение на азотни 

съединения 

Течна система 
кg/N2O- N на 

1 kg N 

брой/животно 

0.001 (<0.001) 

Складиране на твърдата 

фракция и пункт за 

изсушаване 

0.02 (0.005 – 0.03) 

 

 

Данните в Таблица 1 по-долу са за изчислените изпуснати замърсители от предприятието във 

въздуха за 2019 год. (съгласно Условие 9.5). Стойностите в таблицата са изчислени като 

кг/год. и обхваща период от 365 дни. При изчислението на изпусканите замърсители се 

използва осреднената бройка на съответната група животни (свине-майки, подрастващи 

прасета и свине за угояване (над 30 кг.)) за 2019 год., а именно: 

 

 свине-майки     - 0  броя скотоместа, вкл. 0 нерези; 

 подрастване    - 0  броя скотоместа. 

 свине за угояване (над 30 кг.) - 2969 броя скотоместа. 

 

Таблица 1 

   Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

№ CAS 

номер 

Замърсител Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1 b) 

В почви 

(колона 1 c) 

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

1# 74-82-

8 

Метан (CH4) “-“ 

(25236,5) 

C 

- -  - - 

5# 10024-

97-2 

Диазотен оксид (N2O) “-“ 

(831,32) 

C 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6# 7664-

41-7 

Амоняк (NH3) “-“ 

(0) 

C 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

86#  Фини прахови частици 

<10 µm (PM 10) 

“-“ 

C 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

12#  Общ азот 

- 

“-“ 

(0,00)* 

М 

- - - 

13#  Общ фосфор 

- 

“-“ 

(0,00)* 

М 

- - - 

76#  Общ органичен въглерод 

(TOC), като общ въглерод 

или ХПК/3 

- 

“-“ 

(0,00)* 

М 

- - - 

* През 2019 г. не са изпускани отпадъчни води извън площадката. 

В Таблицата е посочена стойността, с която замърсителят превишава емисионния праг (съгласно 

Образец за годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
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разрешително, утвърден със Заповед на Министъра на околната среда и водите РД-806 / 31.10.2006 

год.). 

По-долу е даден начина на изчисление на изпусканите замърсители от предприятието: 

 

ИЗПУСКАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВЪЗДУХА: 

 

Метан (CH4) 

Количеството на изпуснатия метан във въздуха е определено на база изчисление с емисионни 

фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

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

 1004XX – Чревна ферментация, код на процесите: 

- 100404 - свине за угояване. В изчисленията за подрастващи прасета е 

използван същия емисионен фактор, както за угояване (в CORINAIR не са 

разграничени прасета за угояване над 30 кг и  под 30 кг); 

- 100412 – свине-майки. В изчисленията за нерези е използван същия 

емисионен фактор, както за свине-майки (в CORINAIR не са разграничени 

свине-майки от нерези) 

 

 1005XX – Управление на тор по отношение на органични съединения, код на 
процесите: 

- 100503 – свине за угояване. В изчисленията за подрастващи прасета е 

използван същия емисионен фактор, както за угояване (в CORINAIR не са 

разграничени прасета за угояване над 30 кг и  под 30 кг) 

- 100504 – свине-майки. В изчисленията за нерези е използван същия 

емисионен фактор, както за свине-майки (в CORINAIR не са разграничени 

свине-майки от нерези) 

 

 

Чревна ферментация 

 

EF за метан за свиня-майка (нерез) -  1.5 кг CH4/свиня-майка за година; 

EF за метан за прасе за угояване  -  1.5 кг CH4/прасе за година; 

EF за метан за прасе за подрастване  -  1.5 кг CH4/прасе за година; 

 

Следователно отделеното количество метан е: 

 

От сектор свине-майки количеството на отделения метан е 0 кг за 2019 год., тъй като секторът 

не е бил в експлоатация през 2019 год. 

 

От сектор угояване: 

Колич. CH4 угояване = EFугояв. * брой прасета за угояване   

Колич. CH4 угояване = 1.5 * 2969 = 4453,5 kg за 2019 год. от сектор угояване от чревна 

ферментация. 
 

От сектор подрастване количеството на отделения метан е 0 кг за 2019 год., тъй като секторът 

не е бил в експлоатация през 2019 год. 

 

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

подрастване. 

Общо изпуснат CH4 от чревна ферментация = 0 + 4453,5 + 0 = 4453,5 кг за 2019 год. 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Управление на тор по отношение на органични съединения: 

 

EF за метан за свиня-майка (нерез) -  няма емисионен фактор; 

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

EF за метан за прасе за подрастване  -  7 кг CH4/прасе за година. 

 

Следователно, за 2019 год. отделеното количество метан е: 

Колич. CH4 угояв. = EF угояв. * брой прасета за угояв   

Колич. CH4 угояв. = 7 * 2969 = 20783 kg за 2019 год. от угояване от управление на тор. 

 

От сектор подрастване количеството на отделения метан е 0 кг за 2019 год. от управление на 

тор, тъй като секторът не е бил в експлоатация през 2019 год. 

Общо изпуснат метан от управление на тор =  20783 kg  за 2019 год. 

 

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

 
Общо изпуснат CH4 от предприятието = 4453,5  + 20783 = 25236,5 кг за 2019 год. от 

свинекомплекса. 

Годишното количество емитиран CH4 за единица продукт = 25236,5 / 12042 = 2,096 

кг/единица продукт (Условие 9.6.7) 

 

 

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

изчисление с емисионни фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на 

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

 1009XX – Управление на тор по отношение на азотни съединения 

 

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

управление на тор. При конкретният случай няма течна система за събиране на тора и 

използваме емисионен фактор само за складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване: 

 складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване - EF за N2O  -    0.02 kg/ 
N2O на 1 kg отделен азот N за брой животно/година, 

 

където отделеният азот е: 

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

Отделен N за угояване  - 14 кг/прасе за една година; 

Отделен N за подрастване  - 14 кг/прасе за една година. 

 

Следователно за 2019 год. отделеното количество диазотен оксид е: 

 

Тъй като през 2019 година сектор свине-майки не е бил в експлоатация, отделеното количество 

диазотен оксид е 0 kg за 2019 год. от сектор свине-майки. 

 

От сектор угояване: 

Колич. N2O угояване = EFугояв. * Отделен N за прасе * брой прасета  

Колич. N2O = 0.02 * 14 * 2969 = 831,32 kg за 2019 год. от сектор угояване. 

 

Тъй като през 2019 година сектор подрастване не е бил в експлоатация, отделеното количество 

диазотен оксид е 0 kg за 2019 год. от сектор подрастване. 

 

Общо изпуснат N2O = N2Oсв.майки + N2Oугояв. + N2Oподр., т.е. 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Общо изпуснат N2O = 0 + 831,32 + 0 = 831,32  кг за 2019 год. от свинекомплекса. 

 

Годишното количество емитиран N2O за единица продукт = 831,32 / 2969 = 0.28 

кг/единица продукт (Условие 9.6.7) 

  

 

Амоняк (NH3) 

 

Съгласно Условие 9.1.2 „От 22.02.2021г. веднъж годишно ще се извършва мониторингът на 

емисиите на амоняк във въздуха, чрез изчисляване на емисиите с използване на масов баланс. 

 

Фини прахови частици (PM10) 

 

Съгласно Условие 9.4.5 „От 22.02.2021г. веднъж годишно притежателят на настоящото да 

извършва мониторинг на праховите емисии от всяко помещение за животни чрез използване 

на емисионни коефициенти.“ 

В Актуализираната единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества 

във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ) няма емисионни фактори за фини 

прахови частици (PM10). Поради тази причина в настоящия ГДОС не се докладва 

количеството на изпуснати фини прахови частици. 

 

Общ азот и общ фосфор  

 

Съгласно Условие 9.4.3 „От 22.02.2021г. веднъж годишно ще се извършва мониторинг на 

отделените в оборския тор общ азот и общ фосфор, чрез изчисляване на емисиите с 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.“ 

 

 

ИЗПУСКАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

 

Дружеството има условие в действащото комплексно разрешително за извършване на 

собствен мониторинг на отпадъчните води: 

 

Показател Макс. допустими концентрации на 

вещества в смесен поток отпадъчни води 

– производствени и битово-фекални 

Честота на 

мониторинг 

 

Активна реакция рН 6,5 – 9,0 Един път на тримесечие 

Амониев азот 35 mg/dm3 Един път на тримесечие 

Фосфати (като фосфор) 15 mg/dm3 Един път на тримесечие 

ХПК 1000 mg/dm3 Един път на тримесечие 

БПК5 500 mg/dm3 Един път на тримесечие  

Неразтворени вещества 400 mg/dm3 Един път на тримесечие 

*Нормите се определят съобразно капацитета и натоварването на селищната пречиствателна 

станция. 
 

От показателите, за които Дружеството има задължение да докладва по ЕРИПЗ, се извършва 

собствен мониторинг само на Общ азот, Общ фосфор и ХПК.  

 

Тъй като свинекомплексът през 2019 г. е работил със среден капацитет под 10%, 

количеството на образуваните отпадъчни води е също изключително малък и ПСОВ не 

може да заработи в нормален режим на експлоатация. Всички постъпващи отпадъчни 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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води са задържани в наличните обеми на ПСОВ и няма изпускане към точката на 

заустване в градска канализация. По тази причина преносът на замърсители в 

отпадъчните води е нулев за 2019 г. 

 

Общ азот 

Общ азот = конц. * Колич. отп. води, т.е.  

Общ азот= конц. * 0 m3 = 0.00 kg за 2019 год. 

За 2019 год. изпуснат общ азот =  0.00 kg от свинекомплекса. 

 

Общ фосфор 

Общ фосфор = конц. * Колич. отп. води, т.е.  

Общ фосфор= конц.* 0 m3 = 0.00 kg за 2019 год. 

За 2019 год. изпуснат общ фосфор =  0.00 kg от свинекомплекса. 

 

ХПК 

ХПК = конц. * Колич. отп. води, т.е.  

ХПК = конц. * 0 m3 = 0.00 kg за 2019 год. 

ХПК за 2019  =  0.00 kg от свинекомплекса. 

 

Съгласно ЕРИПЗ замърсителя, който се докладва е TOC – Общ органичен въглерод, изразен 

като ХПК/3, т.е TOC за 2019 = ХПК за 2019 / 3 = 0,00/3 = 0.00 kg/y от свинекомплекса. 

 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Емисии от точкови източници 

В комплексното разрешително са включени 71 (седемдесет и един) на брой изпускащи 

устройства на вентилационните системи от производствените халета. Съгласно Условие 9.1.1 

вентилационни газове от всички организирани  източници не превишават посочените в 

Таблица 9.1 от КР стойности. През 2019 год. не е имало наличие на други организирани 

източници на eмисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.1, означени на 

план на площадката, представен в Заявлението (Приложение № 5.1). 

Замърсителите от тези изпускащи устройства не са нормирани в комплексното разрешително 

и за тях няма заложено условие за извършване на мониторинг.  

Изпусканите емисии се изчисляват, документират и докладват с прилагането на изискванията 

на Регламент № 166/2006 год. относно създаване на Европейски регистър за изпускането и 

преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).  

Данни за изпусканите емисии през 2019 год. са дадени по-горе в Таблица 1 при спазване на 

Условие 9.6.6 и Условие 9.6.7 

От 22.02.2021г., спазвайки  Условие 9.1.2, при експлоатацията на Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине майки и Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване 

стойностите екскретиран азот и фосфор за жизнено пространство за едно животно за година 

не трябва да превишават определените в Таблица 9.1.2. стойности. Методът на изчисляване на 

емисиите чрез използване на масовия баланс, съгласно Условие 9.6.1.1, e съгласуван с РИОСВ 

чрез плана за мониторинг. 

При експлоатацията, съгласно  Условие 9.1.3,  емисиите на амоняк във въздуха за жизнено 

пространство за едно животно за година не превишават определените в Таблица 9.1.3 

стойности. Методът на изчисление чрез използване на емисионни коефициенти, съгласно 

Условие 9.1.3., е съгласуван с РИОСВ чрез плана за мониторинг. 

Oт 22.02.2021г. ще се прилага ИКР 9.1.4 - Инструкция за периодична оценка на 
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съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри с определените 

стойности в Таблица 9.1.2. и Таблица 9.1.3., установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.1.4). 

 

Неорганизирани емисии 

Съгласно Условие 9.2.1. всички емисии на вредни вещества от Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине майки и Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване се 

изпускат в атмосферния въздух организирано. 

Съгласно Условие 9.2.2 и Условие 9.2.3. в Дружеството се прилагат съответно ИКР 9.2.2 - 

Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 

площадката, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им и  

ИКР 9.2.3 - Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините 

за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Извършената оценка за възможните източници на неорганизирани емисии се документира във 

формуляр ФКР 9.6.2 - Резултати от изпълнение на мерките за предотвратяване/ намаляване 

на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите 

на площадката, като в случай на констатирани такива се установяват причините за 

неорганизирани емисии от тези източници и се назначават мерки за ограничаването и 

предотвратяването им. При наличие на неорганизирани емисии, те се регистрират във ФКР 

5.4 - Причини за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  

Брой извършени оценки за изпълнение на мерките за предотвратяване/ намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества 2019 год. - 16 броя.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия - не е необходимо. 

В изпълнение на Условие 9.2.4 предприятието е предприело всички необходими мерки за 

ограничаване емисиите на прахообразни вещества (ИКР 9.2.3), съгласно изискванията на чл.70 

на Наредба № 1 от 27.06.2005 год. за норми на допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 

емисии. Тези мерки включват извършване на товаро-разтоварни дейности на фураж директно 

в бункерите, разположени до халетата с използване на специални връзки от фуражовоза до 

бункера. Фуражовозите са закрити и не позволяват разпрашаване. 

За всяка сграда за отглеждане на свине на площадката, с цел намаляване емисиите на амоняк, 

се използват следните техники (Условие 9.2.5): 

 Халетата са оборудвани с канали за транспорт на отделената от животните тор по 

гравитачен способ; 

 Подовете се поддържат сухи и чисти; 

 Често се отстранява полутечния оборски тор чрез гравитачна канализационна система 

и промиване; 

 Свинекомплексът разполага с помещения за отглеждане от тип бокс. 

 

От 22.02.2021г., с цел намаляване на праховите емисии (Условие 9.2.6), от всяко помещение 

за животни на площадката ще се прилагат на посочените по-долу техники: 

 Хранене ad libitum; 

 Използването на гранулирани фуражи. 
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От 22.02.2021г. с цел намаляване на общия екскретиран азот и фосфор (Условие 9.2.7) и 

същевременно задоволяване на хранителните нужди на животните, ще се прилагат посочените 

по-долу техники: 

 Намаляването на съдържанието на суров протеин чрез хранителни дажби с балансирано 

съдържание на азот в зависимост от нуждата от енергия и лесно смилаеми 

аминокиселини; 

 Многофазовото хранене с дажби, чиито състав е адаптиран към специфичните 

изисквания на периода на отглеждане; 

 Използването на ензимът фитаза за увеличаване на ефективността на усвояване на 

фосфора, съответно намаляване на екскретирания фосфор. 

 

В изпълнение на Условие 9.2.5, Условие 9.2.6 и Условие 9.2.7  се документира по Условие 

9.2.8 и Условие 9.3.3 във формуляр ФКР 9.6.2 - Резултати от изпълнение на мерките за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи 

вещества, генерирани от дейностите на площадката. 

 

Интензивно миришещи вещества 

Предприятието е разположено извън населени места и съгласно Условие 9.3.1 всички 

дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми 

извън границите на производствената площадка.  

Съгласно  Условие 9.3.2 Дружеството прилага ИКР 9.3.2 - Инструкция за предприемане на 

незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за 

ограничаването им,  която включва мерки за намаляване или ограничаване на миризмите.  

На територията на предприятието, съгласно Условие 9.3.3 се прилага и инструкция  ИКР 9.3.3 

- Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ 

намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. 

Резултатите от изпълнението на Условие 9.3.2 (и в изпълнение на Условие 9.6.2) се 

документират във формуляр ФКР 9.6.2 - Резултати от изпълнение на мерките за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи 

вещества, генерирани от дейностите на площадката. 

При регистриране на неприятни миризми или при постъпили оплаквания (Условие 9.7.3) те 

се документират във формуляр ФКР 9.6.3 - Регистър на оплаквания за миризми.  

През 2019 год. не са постъпили такива оплаквания. Не са предприемани незабавни действия 

за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаването им. 

Съгласно Условие 9.3.4 и Условие 9.6.2 от 22.02.2021г се прилага ИКР 9.3.4 - Инструкция за 

периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните 

рецептори. Резултатите се документират съответно във формуляри ФКР 9.3.4 - Оценка за 

възможността за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори и ФКР 9.6.3 - 

Регистър на оплаквания за миризми. 

Условието и инструкцията ще се изпълняват от 22.02.2021г. 

В случаите, когато се очаква или има наличие на миризми в чувствителните рецептори, 

съгласно Условие 9.3.5 и Условие 9.3.6, от 22.02.2021г. на площадката ще се процедира 

съгласно инструкция ИКР 9.3.4 - Оценка за възможността за замърсяване с миризми в 

чувствителните рецептори.  

Емисиите на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на нормите за 

съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, в изпълнение на Условие 9.4.1. 
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Условия за собствен мониторинг 

В изпълнение на Условие 9.6.1.1 след влизане в сила на актуализацията на комплексното 

разрешително с писмо вх.№ КОС-11-5214(1)/20.11.2018 и писмо вх. № КОС-11-

5214(1)/08.11.2018, Дружеството е изготвило и съгласувало с РИОСВ – Стара Загора план за 

мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които 

отвеждат вредни вещества, както и за мониторинг на общия екскретиран азот, фосфор, 

емисиите на амоняк и прах във въздуха. 

Съгласно Условия 9.6.1.2, 9.6.1.3, 9.6.1.4 от 22.02.2021г. Дружеството веднъж годишно 

извършва мониторинг на: 

 отделените в оборския тор общ азот и общ фосфор, чрез изчисляване на емисиите с 
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; 

 емисиите на амоняк във въздуха, чрез изчисляване на емисиите с използване на масов 

баланс; 

 праховите емисии от всяко помещение за животни чрез използване на емисионни 
коефициенти. 

 

Операторът ежегодно документира за всяко изпускащо устройство стойностите на 

контролираните параметри и честотата на мониторинг, 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, както и резултатите от оценката на съответствието на 

измерените/изчислените стойности на контролираните параметри с определените в 

разрешителното стойности и емисионни норми (вкл. степента и времевия период на 

превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. Документацията се съхранява и се предоставя при поискване от компетентния орган 

съгласно Условие 9.6.6.  

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Потоците отпадъчни води от територията на комплекса са от: 

 Производствени отпадъчни води от халетата за отглеждане на животни, от кланичния 
пункт; 

 Битово-фекални отпадъчни води от санитарните филтри, административните сгради, 

столова, работилници; 

 Дренирани води от изсушителни полета, открити изгниватели и помощна площадка на 
ПСОВ. 

 

Съгласно Условие 10.1.1.1. е разрешена експлоатацията на Пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ), включваща: груба решетка, дъгови сита тип “Викирис”, 

калоуплътнител, усреднител, първичен утаител, биобасейн, вторични утаители с 

рециркулация на активната утайка,  

За разрешените с Условие 10.1.1.1 пречиствателните съоръжения са определени (Условие 

10.1.1.2): 

 контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява 
оптималната работа); 

 оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; 

 честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; 
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 вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за 

тяхното изчисление. 

За  поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, както и за 

поддръжката на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни 

съоръжения, съгласно Условие 10.1.1.3 и Условие 10.1.1.5, на територията на площадката се 

прилагат съответно инструкция  ИКР 10.1.1.3 - Инструкция за поддържане на оптималните 

стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

ПСОВ в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2 и ИКР 10.1.1.5 - Инструкция за 

периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички 
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. 

В изпълнение на Условие 10.1.1.4 и Условие 10.1.1.5 през 2019 год. са извършвани ежедневни 

проверки за оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на ПСОВ.  

Брой на извършените проверки на ПСОВ - 365 броя.  

Не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.  

Оптималните стойности на контролираните параметрите не са надвишени. 

Данните от мониторинга на работата на съоръженията в ПСОВ, определени с комплексното 

разрешително, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 контролираните параметри, 

честота на мониторинг и вида на оборудването за мониторинг, както и резултатите от  

периодичната им проверка, се документират и съхраняват на територията на площадката във 

формуляр ФКР 10.1.1.4 - Резултати от проверките на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, установените причини за 

несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

За осъществяване на контрола на пречиствателното съоръжение (ПСОВ) на територията на 

площадката, съгласно Условие 10.1.1.6.1,  Условие 10.1.1.6.2 и Условие 10.1.1.6.3 

Дружеството прилага следните инструкции: 

 ИКР 10.1.1.6.1 - Инструкция за поддържане на оптимални стойности на 

контролираните параметри на всяко пречиствателно съоръжение; 

 ИКР 10.1.1.6.2 - Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените 
стойностти на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия; 

 ИКР 10.1.1.6.3 - Инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на всяко 
пречиствателно съоръжение 

Данните от изпълнението им се съхраняват  на площадката във формуляр ФКР 10.1.1.4 - 

Резултати от проверките на съответствието на стойностите на контролираните 

параметри за всяко пречиствателно съоръжение, установените причини за несъответствия 

и предприетите коригиращи действия, в съответствие с Условие 10.2.1 и Условие 10.2.2. 

Съгласно Условие 10.1.2.1. на Оператора е разрешено заустване на смесен поток отпадъчни 

води (производствени и битово-фекални) в селищна канализационна система на гр. Сливен, за 

което има сключен договор ВиК-Сливен за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, 

като се спазват изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1. 

В изпълнение на Условие 10.1.2.2 отделената кръв от кланичния пункт трябва да се събира в 

събирателни съдове и не се изпуска с отпадъчните води към ПСОВ. През 2019 год. кланичния 

пункт не е бил в екаплоатация. 

Заложен е собствен мониторинг, съгласно Условие 10.1.3.1 и  Условие 10.2, на смесен поток 

отпадъчни води – производствени и битово-фекални, зауствани в селищната канализационна 
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система на гр. Сливен. Точката на пробовземане ТП №.1 е на изход на ПСОВ, при 

преливниците на вторичните утаители. 

През 2019 год. е извършван собствен мониторинг (Условие 10.2.4) при спазване честотата на 

мониторинг, заложена в КР. Поради ниският капацитет на експлоатация на свинекомплекса 

ПСОВ не се използва. Всички отпадъчни води се задържат в съоръженията на ПСОВ, като 

след минимум 6 месечен престой се използват за торене на земеделски площи.  

През 2019 год. отпадъчните води са запълвали съоръженията на ПСОВ без да има заустване. 

По тази причина няма установени несъответствия. 

В изпълнение на Условие 10.1.3.4 резултатите от собствения мониторинг се оценяват, 

следвайки инструкция ИКР 10.1.3.4 – Инструкция за оценка на съответствието на 

резултатите от собствения мониторинг по Таблица 10.1.3.1 с определените в 

разрешителното максимално допустими концентрации Таблица 10.1.2.1, установяване на 

причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. 

Липсата на отток на отпадъчни води към канализацията на „ВиК“-Сливен е документирано в 

протоколи за пробовземане на води:  

 №  35-В/19.03.2019г.; 

 №  117-В/25.06.2019г.; 

 №  281-В/03.09.2019г.; 

 №  413-В/12.11.2019г. 
  

През 2019 год. са провеждани 4 броя СПИ на отпадъчните води. 

Не са установени несъответствия.  

Не се налага предприемане на коригиращи действия. 

Количествата на отпадъчните води се изчисляват, съгласно ИКР 10.1.3.3 - Инструкция за 

измерване/изчисляване и документиране на количествата заустван смесен поток отпадъчни 

води – производствени и битово-фекални, като резултатите от изчислението се документират 

в отделен формуляр ФКР 10.1.3.3 - Резултати от собствени наблюдения на показателитеза 

качество и количество на отпадъчните води (Условие 10.1.3.3). За 2019 год. не са изпускани 

количества отпадъчни води. 

Данни за изпускане на замърсители по ЕРИПЗ за 2019 год. са представени в Таблица 1 по-горе. 

Условие 10.1.3.5, Условие 10.2.5  и Условие 10.2.6 - ЕРИПЗ 
 

4.4. Управление на отпадъците 

Съгласно действащото законодателство не се изисква наличието на ПУО. 

През 2019 год. на територията на Дружеството не са генерирани отпадъци. Изготвено е писмо 

до ИАОС, сгласно чл.23, ал.8 от Наредба № 1 от 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 (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 год.) (Условие 11.9.1 и Условие 11.9.3). 

Количествата генерирани отпадъци се измерват при образуване и се документират в Отчетни 

книги, които са прошнуровани, прономеровани и заверени от РИОСВ Стара Загора.  

На територията на площадката се съхранява, съгласно  Условие 11.9.4, всяка информация, 

чието документиране се изисква по Условие № 11. Управление на отпадъците за срок не по-

кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. 

Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи. 

Дружеството не изпуска замърсите ли в почвата в съответствие с Условие 11.9.5. По тази 

причина не се извършва докладване по ЕРИПЗ.  
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Съгласно Условие 11.2 не е разрешено приемането на отпадъци за третиране на територията 

на площадката по Условие 3.3. 

В изпълнение на Условие 11.9.2 всички измервани/изчислявани, съгласно Условие 11.7.1., 

количества отпадъци през 2019 год.  

Разрешено е предварителното съхраняване на отпадъци единствено на изброените в Условие 

11.3.1, като максималния срок е не по-дълъг, по Условие 11.3.2, от три години при последващо 

предаване за оползотворяване и  една година при последващо предаване за обезвреждане. 

Предварителното съхраняване на отпадъците, които се образуват на площадката, съгласно 

Условие 11.3.3, се извършва на местата, определени за тази цел - Приложение 7-3 от 

Заявлението, при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, като при планирана промяна на 

мястото за съхранение в едномесечен срок се уведомява РИОСВ – Стара Загора. 

През 2019 год.  не е имало промяна на местата за съхранение по Условие 11.3.3.1. 

Предварително съхраняване на опасните отпадъци, както и на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, образувани при експлоатация на Инсталация за 

интензивно отглеждане на свине майки и Инсталация за интензивно отглеждане на свине за 

угояване, се извършва според Условие 11.3.4 и Условие 11.3.5 в добре затварящи се съдове, 

изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са 

обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, 

съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с 

изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени 

и на опасни отпадъци и Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване. 

В изпълнение на Условие 11.3.6 предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява 

по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на 

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

вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. 

За осигуряване на правилното изпълнение на горните условия се прилага инструкция  ИКР 

11.3.7 - Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното 

съхраняване на отпадъците, причини за несъответствие и предприемане на  коригиращи 

действия. 

Резултатите от изпълнението на тази инструкция се документират във формуляр ФКР 11.9.2  - 

Измерване/изчисляване на количествата генерирани отпадъци, оценка на съответствието, 

установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

 

Код 
Наименование на отпадъка 

Годишно количество, 

разрешено за 

съхраняване, t/y 

Съхранявани 

отпадъци през 

2019 г. 

15 01 02 Пластмасови опаковки 2 0 

17 01 03 Керемиди, плочки и керамични изделия 50 0 

17 02 01 
Дървесина (дървените стърготини, 

изрезки и талаш) 
3 0 

17 04 05 Чугун и стомана 50 0 

18 02 01 
Остри инструменти (с изключение на 18 

02 02) 
0,02 0 

20 01 21* 
Луминесцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 
0,2 0 

 

Транспортирането на отпадъците се регламентира с Условие 11.4.1, Условие 11.4.2 и 

Условие 11.4.3.  
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Разрешено е предаването за транспортиране на отпадъците извън територията на площадката, 

на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на 

съответната дейност, включително въз основа на сключен договор, като 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 се изготвят, съхраняват и представят на контролните 

органи при поискване  

следните документи: 

1. За производствени отпадъци: 

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 

 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. 

 

Предаването за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, на отпадъците от дейността на 

предприятието извън територията на площадката, е разрешено единствено на лица, 

притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за 

конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен 

договор, или се предават по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 

1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на 

отпадъци (Условие 11.5.1). При предаване на отпадъци Дружеството има сключени договори 

с фирми за транспортиране на отпадъци. 

Приоритетно, според  Условие 11.5.2, се осъществява предаването за оползотворяване пред 

обезвреждане на отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията 

на Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки и Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине за угояване.  

По  Условие 11.6.1 е разрешено предаването за обезвреждане на отпадъците от дейността на 

предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи 

разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за 

извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда 

и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и 

на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци. 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за 2019 год. 

 

 

Отпадък 

  

 

 

Код 

 

 

Оползотворяване 

на площадката 

 

 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане 

извън площадката 

 

 

Съответствие 

 

- - - - - - 

През 2019 год. не е имало предаване на отпадъци. 
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Табл.4 Образуване на отпадъци за 2019 год. 
 

 

 

 

Отпадък 

 

 

 

Код 

 

 

Годишно количество 

 

 

Годишно количество за 

единица продукт 

 

Временно 

съхраняване на 

площадката в 

края на отчетната 

годината 

 

Транспортира 

не – собствен 

транспорт / 

външна фирма 

 

Съответ 

ствие 

 

Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

 t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Пластмасови опаковки 15 01 02 2 0.000 няма Няма На площадка №5 

0.000 тона 

няма Да 

Дървесен материал 

(дървените стърготини, 

изрезки и талаш) 

17 02 01 3 0.000 няма Няма На площадка №6 

0.000 тона 

няма Да 

Остри инструменти (с 

изключение на 18 02 02) 

18 02 01 0.020 0.000 няма Няма На площадка №3 

0.000 тона 

няма Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* 0.20 0.000 няма Няма На площадка №2  

0.000 тона 

няма Да 

Керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия 

17 01 03 50 0.000 няма Няма На площадка №1 

0.000 тона 

няма Да 

Желязо и стомана 17 04 05 50 0.000 няма Няма На площадка №4 

0.000 тона 

няма Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 30 0.000 няма Няма Няма 

съхраняване 

няма  Да 
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Образуваното годишно количество отпадък за всяка инсталация се определя чрез 

измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, в изпълнение 

на Условие 11.7.1 и Условие 11.9.2. 

За тази цел Дружеството прилага следните инструкции: 

 ИКР 11.7.2 - Инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани 

отпадъци  

 ИКР 11.7.3 - Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни 
количества образувани отпадъци, установяване на причините за несъответствия и 

назначаване на коригиращи действия 

Резултатите от прилагането на тези инструкии през 2019 год. и от оценката на съотвествието 

с условията на КР по отношение на образуване, събиране, временно съхранение, 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците се попълват във формуляр ФКР 11.9.2 -  

Измерване/изчисляване на количествата генерирани отпадъци, оценка на съответствието, 

установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  

През 2019 година: 

- няма събиране на отпадъци; 

- няма съхраняване на отпадъци; 

- не е извършвано транспортиране на отпадъци; 

- няма предаване на отпадъци за оползотворяване, преработване и рециклиране; 

- няма предаване на отпадъци за обезвреждане; 

- няма образуване на отпадъци. 

В резултат на това не се е налагало предприемане на коригиращи действия. 

През 2019 г. Дружеството не е извършвало анализ на отпадъци по Условие 11.8.1.  

В изпълнение на Условие 11.8.2, Дружеството е изготвило Доклад за основно 

охарактеризиране на отпадъците с код 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия, който е приет от РИОСВ гр.Ст.Загора с писмо изх.№ КОС-19-2037/15.12.2015 г. 

Съхраняването на страничните животински продукти  (животински изпражнения, урина, тор) 

се осъществява единствено на определените за тази цел места, съгласно Условие 11А.1, 

осигуряващи недопускане на замърсяване или увреждане на подземните води чрез всички 

необходими технически предпазни мерки, в това число в съоръженията, които са изградени от 

материали, непропускливи по отношение на съхраняваните вещества. 

За целта, в изпълнение на Условие 11А.2, на територията на производствената площадка се  

прилага инструкция за оценка на съответствието на съхраняването с изискванията в Условие 

11А.1 ИКР 11А.2 - Инструкция за оценка на съответствието на съхраняване на СЖП, 

причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия. Резулратите от изпълнението 

на инструкцията да се документират. ФКР 11А.2 - Проверка и поддръжка на съоръженията 

за съхранение на течен тор.  

През 2019 год. не е имало разливи и не е възниквала причина за прилагането на Условие 11А.3. 

Съгласно Условие 11.А.4.1 на територията на комплекса през 2019 год. са се образували 8168 

тона странични животински продукти – животински изпражнения (торова маса). Течната маса 

се третира като отпадъчни води. Схема на площадката, на която са обозначени местата за 

съхранение на странични животински продукти е дадена в Приложение 7.3 от Заявлението. 

Съгласно Условие 11.А.4.2 Дружеството съхранява странични животински продукти на 

площадката в съоръженията на ПСОВ. През цялата 2019 г. ПСОВ работи в анормален режим, 
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като не се изпускат отпадъчни води към градска пречиствателна станция. За извършените 

проверки е докладвано по Условие 10.1.1.6.3 и Условие 10.1.3.3. Годишното количество 

странични животински продукти, предадени на други лица е 5115 т. предадени с цел торене 

на земеделски земи. Дружеството има сключени писмени договори за предаване на странични 

животински продукти (животински изпражнения, урина, тор). 

 

Съгласно Условие 11.А.2 през 2019 год. са извършени 12 проверки на съоръженията за 

съхранение на странични животински продукти – торова маса.  

При проверките е констатирано, че не са допуснати: 

- просмуквания и преминаване на съхраняваните вещества през стените и пода 

на съоръженията; 

- разливи, включително от препълване на съоръженията; 

- просмуквания на дъждовни води в съхраняваните вещества; 

- разпространението на интензивно миришещи вещества. 

От извършените проверки не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане 

на коригиращи действия. 

Дейностите по управление на отпадъците се документират, съгласно изискванията на Наредба 

№ 1 от 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 (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 

год.). 

Съгласно Условие 11А.5 от 22.02.2021 г. и Условие 11А.6 от 22.02.2021 г. ще се осъществява 

измерване/изчисляване на годишно количество образуван оборски тор. 

 

 

4.5. Шум 

Съгласно Условие 12.2.1 е заложено да се извършва наблюдение на общата звукова мощност 

и на еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото 

на въздействие веднъж на две последователни години. 

В изпълнение на Условие 12.2.2 и Условие 12.3.3 на производствената площадка се 

прилагат ИКР 12.2.2 - Инструкция за наблюдение на еквивалентните нива на шум и общата 

звукова мощност и ИКР 12.2.3 - Инструкция за оценка на съответствието от нива на шум 

и обща звукова мощност, причини за несъответствие, коригиращи действия, като данните 

се съхраняват във формуляр ФКР 12.3.2 - Резултати от оценката на съответствието на 

установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на 

въздействие, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

През 2019 год. е извършван собствен мониторинг на емисии на шум. Предишният проведен 

мониторинг е през 2017 г. Следващият мониторинг предстои да бъде извършван през 2021 год.  

Резултатите от проведените СПИ на шум са представени в таблицата по-долу. 

 

Място на 

измерването 

Ниво на 

смущаващите 

шумове 

Измерено/Корегирано 

ниво на звуково налягане в dB 

(A) 

Граничн

а 

стойност 

dB (A) 

Съответствие 

с 

Условие 

12.1.1 Lден Lвечер Lнощ 

1  44.2±0.3 41.1±0.3 40.6±0.3 70 Да 
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2  48.4±0.3 44.5±0.3 43.7±0.3 70 Да 

3  49.0±0.3 46.2±0.3 45.7±0.3 70 Да 

4  47.9±0.3 44.4±0.3 44.3±0.3 70 Да 

5  45.4±0.3 42.8±0.3 42.3±0.3 70 Да 

6  44.8±0.3 43.0±0.3 42.3±0.3 70 Да 

7  48.0±0.3 45.6±0.3 45.2±0.3 70 Да 

8  49.1±0.3 45.7±0.3 45.2±0.3 70 Да 

9  48.9±0.3 44.7±0.3 44.2±0.3 70 Да 

10  44.5±0.3 40.0±0.3 39.6±0.3 70 Да 

11  41.1±0.3 38.1±0.3 38.0±0.3 70 Да 

12  40.1±0.3 38.4±0.3 38.3±0.3 70 Да 

Средно ниво на 

шума по 

измервателния 

контур 

 

46.8±0.3 43.6±0.3 43.1±0.3 70 Да 

Ниво на 

общата звукова 

мощност 

 

92.8±3.7 89.6±3.6 89.1±3.6 - Да 

Ниво на шума в 

мястото на 

въздействие 

 

7.9 4.7 4.2 55/50/45 Да 

За 2019 г. няма постъпили жалби и няма предприети коригиращи действия (Условие 12.3.3). 

 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

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

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

това няма замърсители, които да се докладват, съгласно Условие 11.9.5. 

За спазване на мерките за опазване на почвата от замърсяване на територията на площадката 

се прилагат инструкции ИКР 13.1.1 - Инструкция за периодична проверка за наличие на 

течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 

причините и отстраняване на течовете и ИКР 13.1.2 - Инструкция за периодична проверка 

и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване 

на причините и отстраняване на течовете. 

През 2019 год. са направени 12 броя проверки за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито.  

През 2019 год. са направени 12 броя проверки на канализационната мрежа на площадката.  

Не са констатирани неизправности на канализационната мрежа.   

Данни за изпускане на замърсители по ЕРИПЗ за 2019 год. са представени в таблица по-горе.  

Резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.1. и Условие 13.1.2. се 

документират и съхраняват на площадката и се предоставят при поискване от компетентните 

органи в изпълнение на Условие 13.3.1. 

След откриването на разливи или изливане на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка (включително и в обвалованите зони) незабавно се  

преустановяват и почистват, като  е осигурено съхраняването на достатъчно количество 

подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на такива на определени за целта 
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места, съгласно  Условие 13.1.3 и Условие 13.1.4. През 2019 год. не е имало наличие на 

разливи. 

За 2019 год. няма регистрирани случаи на разливи и/или изливания на вредни и опасни 

вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).  

Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (пясък, дървени 

стърготини) за почистване в случай на разливи на определените за целта места. 

Товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват 

само на определените за това места, осигурени против разливи и течове. 

Не се допуска наличието на течности в резервоари, варели, технологично и пречиствателно 

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

им и използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на 

конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е 

възможен контакт с почвите и от които същите могат да бъдат замърсени (Условие 13.1.5 и 

Условие 13.1.6). 

Дружеството е определило разположението на три броя постоянни пунктове за мониторинг на 

почви с определени географски координати. Местоположението на пунктовете е обозначено 

на план на площадката. Планът за мониторинг е съгласуван от РИОСВ-Ст.Загора, в срока 

съгласно  Условие 13.2.1, както следва: 

Географските координати на точките за мониторинг на почви са: 

- МП1 - N 42º 37’ 42.0” E 26º 23’ 18.8”  

- МП2 - N 42º 37’ 28.7” E 26º 23’ 11.9”  

- МП3 - N 42º 37’ 44.2” E 26º 23’ 09.9” 

На площадката се извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите по следните 

показателите (Условие 13.2.2):  

 Активна реакция pН  

 Общ Азот  

 Фосфати 

Резултатите от собствения мониторинг на почви се документират и съхраняват във формуляр 

ФКР 13.3.2 - Резултати от собствен мониторинг на почви на площадката и се предоставят 

при поискване от компетентните органи.  

За 2019 год. не са извършвани СПИ на почви.  

Пробонабирането е извършено на 11.12.2018 год от Акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ 

КОНТРОЛ“ ЕАД  и са вписани в протокол №11291/16.01.2019. Резултатите от СПИ са 

докладвани в РИОСВ Ст.Загора с писмо вх.№КОС-11-498 / 30.01.2019 год. 

Следващите СПИ за почви предстоят да бъде извършвани през 2028 год. 

Извършен е анализ на базовото състояние  на почвите на територията на предприятието.  

В таблицата по-долу са представени резултатите от анализите: 

 

Показател 

Концентрация в почвите 

(базово състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

2015 г. 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

pH 8.15 МП1 8.16±0,21* веднъж на 

10 години 
да 

Азот общ 3.705 g.kg-1 МП1 4,97±0,55* веднъж на 

10 години 
да 

Фосфати 19.5 mg.kg-1 МП1 10,2±1,1 веднъж на 

10 години 
да 
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Показател 

Концентрация в почвите 

(базово състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

2015 г. 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

pH 8.31 МП2 8.00±0,21 веднъж на 

10 години 
да 

Азот общ 3.133 g.kg-1 МП2 3,72±0,41 веднъж на 

10 години 
да 

Фосфати 21.8 mg.kg-1 МП2 15,3±1,5 веднъж на 

10 години 
да 

      

pH 8.41 МП3 8.21±0,21 веднъж на 

10 години 
да 

Азот общ 2.112 g.kg-1 МП3 2,22±0,24* веднъж на 

10 години 
да 

Фосфати 10.24 mg.kg-1 МП3 < 2,5 веднъж на 

10 години 
да 

* Стойността е в рамките на методическата грешка 

 

От прилагането на ИКР 13.9.5 Инструкция за оценка на съответствието от собствен 

мониторинг на почви, причини за несъответствие, коригиращи действия: 

- Не са установени несъответствия от мониторинг на почви; 

- Не са предприемани коригиращи действия. 

 

Не са установени наличия на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито 

и не се е налагало предприемане на допълнителни мерки за опазване на почвата по Условие 

13.3.4.  

Дружеството разполага с писмо от Министъра на околната среда и водите с изх. № 26-00-

913/07.07.2009 год. , в което е посочено да не се извършва собствен мониторинг на подземни 

води от територията на “СВИКОМ” ЕООД. 
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 5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

Всички дейности по ИППСУКР са изпълнени преди 2019 год. 

 

 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През отчетния период не е възниквала ситуация на анормален режим на работа, съгласно  

Условие 15.1, при която се предвижда прилагането на план за мониторинг при анормални 

режими на Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки и Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине за угояване, който включва вида, количествата и продължителността във 

времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. 

През 2019 год. е работила само Инсталацията за интензивно отглеждане на свине (над 30 кг.) 

Не се е налагало изготвяне на план за закриване или временно прекратяване на дейностите на 

площадката или части от тях. Халетата на другите две инсталации (Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине-майки и Инсталацията за подрастващи прасета) са в готовност, но през 

2019 година не са населвани с животни.  

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1 Аварии                     

В изпълнение на Условие 14.1 Дружеството е разработило и прилага ИКР 14.1 - Инструкция 

за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени и има 

готовност за предприемане на мерки за предотвратяване, контрол и ликвидиране на 

последствията при аварии (Условие 14.2). 

На територията на площадката, съгласно Условие 14.3, се попълва ФКР 14.4 - Списък с мерки 

за предотвратяване, контрол или ликвидиране на последствията при аварии и оценка на 

възможността за изпускане в канализацията в резултат на аварийни ситуации 

за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща причините за аварията, времето и мястото 

на възникване, последствията върху здравето на населението и околната среда и предприетите 

действия по прекратяването на аварията и отстраняването на последствията от нея. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 
- - - - - - 

В случай на измерени концентрации на вредни вещества над  допустимите емисионните 

норми,  непланирана емисия или  инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни 

или подземни води, или е застрашил въздуха или почвата, в изпълнение на  Условие 14.4, 

Операторът е задължен незабавно да уведомява РИОСВ и да води съответната документация.  

През 2019 год. не са регистрирани аварии, които да доведат до замърсяване на околната среда 

и застрашаващи здравето и живота на хора.   

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

издадено КР 

 Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

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

инсталацията. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Приложение № 1 - Таблици: 

 

 Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ; 

 Таблица 2 - Емисии във въздуха; 

 Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води; 

 Таблица 4 - Образуване на отпадъци; 

 Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

 Таблица 6 - Шумови емисии; 

 Таблица 7 - Опазване на подземни води; 

 Таблица 8 - Опазване на почви; 

 Таблица 9 - Аварийни ситуации; 

 Таблица 10    - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  
инсталациите, за които е издадено КР; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Таблици 

 

Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ 

   Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

№ CAS 

номер 

Замърсител Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1 b) 

В почви 

(колона 1 c) 

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

1# 74-82-

8 

Метан (CH4) “-“ 

(25236,5) 

C 

- -  - - 

5# 10024-

97-2 

Диазотен оксид (N2O) “-“ 

(831,32) 

C 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6# 7664-

41-7 

Амоняк (NH3) “-“ 

(0) 

C 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

86#  Фини прахови частици 

<10 µm (PM 10) 

“-“ 

C 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

12#  Общ азот 

- 

“-“ 

(0,00)* 

М 

- - - 

13#  Общ фосфор 

- 

“-“ 

(0,00)* 

М 

- - - 

76#  Общ органичен въглерод 

(TOC), като общ въглерод 

или ХПК/3 

- 

“-“ 

(0,00)* 

М 

- - - 

В Таблицата е посочена стойността, с която замърсителят превишава емисионния праг (съгласно 

Образец за годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително, утвърден със Заповед на Министъра на околната среда и водите РД-806 / 31.10.2006 

год.). 

 

Таблица 2 - Емисии във въздуха 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от мониторинг 

Честота 

на 

монито 

ринг 

Съот-

ветствие 

брой/  

% 
Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

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

Метан (CH4) - няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 

- 100 

Диазотен оксид 

(N2O) 
- няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 

- 100 

Амоняк (NH3) - няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 

- 100 

Фини прахови 

частици <10 

µm (PM 10) 

- няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 

- 100 
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Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответ-

ствие 

 I трим II трим III трим IV трим 

Активна 

реакция 

- 6.5-9.0 

П
р
о
то

к
о
л
 з

а 
л
и

п
са

 н
а 

о
то

к
  

№
  
3
5
-В

/1
9
.0

3
.2

0
1
9
г 

П
р
о
то

к
о
л
 з

а 
л
и

п
са

 н
а 

о
то

к
  

  
  
  
 №

  
1
1
7
-В

/2
5
.0

6
.2

0
1
9
г 

  

   
П

р
о
то

к
о
л
 з

а 
л
и

п
са

 н
а 

о
то

к
 

 №
  
2
8
1
-В

/0
3
.0

9
.2

0
1
9
г.

 

П
р
о
то

к
о
л
 з

а 
л
и

п
са

 н
а 

о
то

к
  

№
  
4
1
3
-В

/1
2
.1

1
.2

0
1
9
г 

Веднъж на 

тримесечие 

да 

Амониев 

азот 

mg/dm3 35 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Фосфати 

(като 

фосфор) 

mg/dm3 15 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

ХПК mg/dm3 1000 Веднъж на 

тримесечие 

да 

БПК5 mg/dm3 500 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Неразтворе

ни 

вещества 

mg/dm3 400 Веднъж на 

тримесечие 

да 

 

Съоръженията на ПСОВ към момента събират отпадъчни води от площадката, които ще бъдат 

пречистени и изпуснати в градска канализация след пускане на всички стъпала на ПСОВ. 

Стойностите на показателите отразяват моментното състояние на водите преди крайното им 

пречистване.   
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Таблица 4 - Образуване на отпадъци 

 

 

 

Отпадък 

 

 

 

Код 

 

 

Годишно количество 

 

 

Годишно количество за 

единица продукт 

 

Временно 

съхраняване на 

площадката в 

края на отчетната 

годината 

 

Транспортира 

не – собствен 

транспорт / 

външна фирма 

 

Съответ 

ствие 

 

Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

 t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Пластмасови опаковки 15 01 02 2 0.000 няма Няма На площадка №5 

0.000 тона 

няма Да 

Дървесен материал 

(дървените стърготини, 

изрезки и талаш) 

17 02 01 3 0.000 няма Няма На площадка №6 

0.000 тона 

няма Да 

Остри инструменти (с 

изключение на 18 02 02) 

18 02 01 0.020 0.000 няма Няма На площадка №3 

0.000 тона 

няма Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* 0.20 0.000 няма Няма На площадка №2  

0.000 тона 

няма Да 

Керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия 

17 01 03 50 0.000 няма Няма На площадка №1 

0.000 тона 

няма Да 

Желязо и стомана 17 04 05 50 0.000 няма Няма На площадка №4 

0.000 тона 

няма Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 30 0.000 няма Няма Няма 

съхраняване 

няма  Да 
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Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

 

Отпадък 

 

 

Код 

 

 

Оползотворяване 

на площадката 

 

 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната 

фирма, 

извършваща 

операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане 

Извън площадката 

 

 

Съответствие 

 

- - - - - - 
      

През 2019 год. не е имало предаване на отпадъци. 

 

Таблица 6 - Шумови емисии 

Място на 

измерването 

Ниво на 

смущаващите 

шумове 

Измерено/Корегирано 

ниво на звуково налягане в dB 

(A) 

Граничн

а 

стойност 

dB (A) 

Съответствие 

с 

Условие 

12.1.1 Lден Lвечер Lнощ 

1  44.2±0.3 41.1±0.3 40.6±0.3 70 Да 

2  48.4±0.3 44.5±0.3 43.7±0.3 70 Да 

3  49.0±0.3 46.2±0.3 45.7±0.3 70 Да 

4  47.9±0.3 44.4±0.3 44.3±0.3 70 Да 

5  45.4±0.3 42.8±0.3 42.3±0.3 70 Да 

6  44.8±0.3 43.0±0.3 42.3±0.3 70 Да 

7  48.0±0.3 45.6±0.3 45.2±0.3 70 Да 

8  49.1±0.3 45.7±0.3 45.2±0.3 70 Да 

9  48.9±0.3 44.7±0.3 44.2±0.3 70 Да 

10  44.5±0.3 40.0±0.3 39.6±0.3 70 Да 

11  41.1±0.3 38.1±0.3 38.0±0.3 70 Да 

12  40.1±0.3 38.4±0.3 38.3±0.3 70 Да 

Средно ниво на 

шума по 

измервателния 

контур 

 

46.8±0.3 43.6±0.3 43.1±0.3 70 Да 

Ниво на 

общата звукова 

мощност 

 

92.8±3.7 89.6±3.6 89.1±3.6 - Да 

Ниво на шума в 

мястото на 

въздействие 

 

7.9 4.7 4.2 55/50/45 Да 

Следващият мониторинг ще е през 2019 г. 

Таблица 7 - Опазване на подземни води 

Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

 

      

Забележка: Дружеството разполага с писмо от МОСВ с изх. № 26-00-913/07.07.2009 год., че 

не е необходимо провеждане на собствен мониторинг, поради липса на подземни води в 

района на площадката. 



ГДОС за 2019 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 342-HO/2008,  

актуализирано с Решение № 342-Н0-И0-А1-ТГ1/2018 

“СВИКОМ” ЕООД 37  

   

 

 

Таблица 8 - Опазване на почви 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

2018 г. 

 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

pH 8.15 МП1 8.16±0,21* веднъж на 

10 години 
да 

Азот общ 3.705 g.kg-1 МП1 4,97±0,55* веднъж на 

10 години 
да 

Фосфати 19.5 mg.kg-1 МП1 10,2±1,1 веднъж на 

10 години 
да 

pH 8.31 МП2 8.00±0,21 веднъж на 

10 години 
да 

Азот общ 3.133 g.kg-1 МП2 3,72±0,41 веднъж на 

10 години 
да 

Фосфати 21.8 mg.kg-1 МП2 15,3±1,5 веднъж на 

10 години 
да 

pH 8.41 МП3 8.21±0,21 веднъж на 

10 години 
да 

Азот общ 2.112 g.kg-1 МП3 2,22±0,24* веднъж на 

10 години 
да 

Фосфати 10.24 mg.kg-1 МП3 < 2,5 веднъж на 

10 години 
да 

 

 

Таблица 9 - Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 
- - - - - - 

Забележка: През 2019 год. не са регистрирани аварии, които да доведат до замърсяване на 

околната среда и застрашаващи здравето и живота на хора. 

 

 

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

които е издадено КР 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

През 2019 год. няма постъпили оплаквания относно дейността на инсталациите. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Копие от писмо на МОСВ 

 

   Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
 Изх.№26-00-913 

 София 07.07.2009г. 

 

        До 

        Г-н Димитър Биджеков 

        Управител на 

        „Свиком”ЕООД 

        гр.Сливен, 8800 

        кв.”Индустриален” 

 

        РИОСВ – Стара Загора 

 

           Копие: Изпълнителна агенция по околна среда 

 

        БДУВ – Източнобеломорски район 

        с център Пловдив 

 

 

 На Ваш изх.№ 31/02.04.2009 г. 

 

 Относно: Предложение за отпадане на мониторинг на подземни води и промяна на условията  

        в КР № 342-НО/2008 г., касаещи извършването му 

 

 

 Уважаеми г-н Биджеков, 

 

 Във връзка с горното и представеното от Вас писмо от Басейнова дирекция за управление на водите 

Източнобеломорски район с изх.№ МП-02-3/10.01.2009 г. Ви уведомяваме за следното: 

 С горното Ваше писмо в МОСВ не е представено споменатото „изготвено хидрогеоложко проучване и 

становище от специалист хидрогеолог”. Проучването на подземните води от специалист хидрогеолог за целите 

на издаване на КР, следва да е извършено в съответствие с чл.17, ал.1, т.4 и ал.2 от Наредба №1/2007 г. за 

проучване, ползване и опазване на подземните води. 

 Въпреки горното и във връзка с компетенциите на басейновите дирекции по отношение на собствения 

мониторинг на водите, предложението в становището на директора на БДУВ Източнобеломорски район следва 

да се счита като потвърждение за наличие на необходимите мерки за опазване на подземните води и техен 

мониторинг на площадката да не се извършва. 

 Министерството на околната среда и водите приема като достатъчни аргументите посочени в т.4, т.5 и 

т.6 от писмото на БДУВ Източнобеломорски район да не се извършва мониторинг на подземните води по 

Условие 13.8.1 от КР № 342-НО/2008 г. 

 На основание на горното условията, касаещи мониторинга на подземните води (Условие 13.8 и 

подусловията към него, както и свързаните с тях подусловия на Условие 13.10) ще отпаднат от КР № 136/2006 

г. при преразглеждане и актуализиране на същото при настъпване на обстоятелствата, предвидени в чл.124, ал.2 

и ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) или при издаване на ново КР при наличие на 

обстоятелства по чл.117, ал.2 ЗООС. 

 До тогава, в ежегодните ГДОС не е необходимо да предоставяте информация за извършен мониторинг 

на подземни води съгласно условие 13.8.1, като РИОСВ да счита условието за изпълнено. 

 

        Зам.Министър: 

          (Чавдар Георгиев) 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително№ 342-НО / 2008 г. на “СВИКОМ” ЕООД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия 

от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:________________________    Дата:____________________ 
      (упълномощено от организацията лице)                      

 

 

Име на подписвания:______________________________________ 

 

Длъжност в организацията:_____________________________ 

 

 
 


