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1. УВОД 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  

 Инсталация за производство на комбинирани фуражи 

Адрес по местонахождение на инсталацията 

 гр. Павликени, ул. Тошо Кътев  

Регистрационен номер на КР 

 № 552-Н0/2018 

Дата на подписване на КР 

 09.08.2018 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

 23.08.2018 г. 

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 

разрешителното 

 “ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД 

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

„ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД 

ЕИК: 104095041 

Адрес за кореспонденция: гр. Разград 7200, Северна индустриална зона 

телефон: 084/ 661-087 

факс: 084 / 661-092 

Изпълнителен Директор: Любомир Лозанов 

Лице за контакти 

 Галина Стаматова - мениджър „Вътрешен контрол” 

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

Тел.за връзка: 0887-208-647;  

e-mail: g_stamatova@ameta.bg 

 

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

„ФУРАЖ РОСИЦА“ ЕАД е оператор на Инсталация за производство на комбинирани 

фуражи, съгласно Комплексно разрешително № 552-Н0/2018 г.  

Фуражният завод се състои от два основни производствени корпуса А и Б, всеки с 

капацитет макс. до 20 т/ч, парова централа, складове за зърно, шрот и готова 

продукция и други обслужващи и спомагателни сгради. 

mailto:g_stamatova@ameta.bg


„ФУРАЖ РОСИЦА”ЕАД –ФУРАЖЕН ЗАВОД – ПАВЛИКЕНИ  - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2020 г.         4/34 

Производствен корпус А представлява 5 етажна монолитна сграда, в която са 

разположени: 

Дробилно отделение, в което са разположени 2 броя чукови мелници с капацитет 12 

т/час за смилане на зърно, всяка снабдена с аспирация, ръкавен филтър и 

изпускащо устройство и 1 брой чукова мелница за смилане на шротове с капацитет 8 

т/час. 

Дозираща линия блок А с капацитет 20 т/час; 

Линия за гранулиране 1 с капацитет 20 т/час, снабдена с аспирация, циклон и 

изпускащо устройство; 

Бункери за готов продукт, блок А с капацитет 450 тона; 

Отделения за пакетиране, в които са разположени 2 броя пакетиращи машини; 

Разтоварище, снабдено с аспирация, ръкавен фиртър и изпускащо устройство; 

Производствен корпус Б представлява 6 етажна монолитна сграда, в която са 

разположени: 

Дозираща линия блок Б с капацитет 20 т/час; 

Линия за гранулиране 2 с капацитет 20 т/час, снабдена с аспирация, циклон и 

изпускащо устройство; 

Бункери за готов продукт, блок Б с капацитет 400 тона; 

Към двата корпуса са налични общи обслужващи помещения: цехова лаборатория, 

електро зала, главен диспечерски пункт за управление на технологичните процеси. 

Раздробяването на суравина, постъпваща в производствен корпус Б се извършва 

посредством 2 дробилни линии, разположени под бетонови силози, всяка от тях 

оборудвана с чукова мелница с капацитет 12 т/час, аспирационна система, ръкавен 

филтър и изпускащо устройство.  

Минерално отделение: разположено е непосредствено до производствен корпус Б. В 

него се извършва подготовка на минерални добавки, за двете основни инсталации А и 

Б. В отделението e налична локална аспирация, циклон с ръкавен филтър и изпускащо 

устройство. 

Отделение за пакетиране, в което са разположени 2 броя пакетиращи машини. 

Складове: 

На територията си фуражният завод разполага със следните складови площи за 

суровини и готови продукти: 

 Вертикален силоз за зърно, състоящ се от 18 бр. бункери с общ капацитет 5 000 

тона. 

 Плосък склад за зърно – 4 000 т – 3 броя 

 Плосък склад за шротове/експелер – 6 000 т; 

 Склад за пакетирани суровини – 800 м2 

 Склад за пакетирани суровини – 250 м2 
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 Склад за пакетирани и насипни суровини - 444 м2. 

 Склад за пакетиран готов продукт – 360 м2; 

 Склад за пакетиран готов продукт – 260 м2. 

Парова централа: 

Разположена е в самостоятелна сграда, в която са монтирани 2 броя парни котли – 

ПКМ 2,5 и ПКМ 4. Паровата централа работи с природен газ, като е осигурено 

аварийно захранване с дизелово гориво, при спиране на газоподаването. Водата за 

производство на пара се осигурява от собствен водоизточник.  

Зърносушилня 

На територията на производствената площадка е разположена една сушилня за зърно 

тип сушилна кула. Сушилнята за зърно се използва инцидентно, тъй като съгласно 

производствените изисквания, на площадката постъпва само предварително 

изсушено и почистено зърно. От 2014 година до момента сушилнята не е използвана 

поради добрите характеристики на постъпващото зърно. 

 

Технологичният процес за производство на комбинrрани фуражи включва следните 

етапи: 

 Приемане на суровини и входящ контрол 

 Съхранение на суровини 

 Смилане и транспорт на меки суровини 

 Дозиране и Смесване на компоненти  

 Процес  гранулиране  

 Съхранение и експедиция на готов комбиниран фураж 

 Пакетиране на комбинирани фуражи 

Основни суровини  

• Зърно – пшеница, царевица; 

• Шрот – соев, слънчогледов; 

• Експелер – слънчогледов; 

• Растителни масла – слънчогледово или соево; 

• Макро компоненти (минерални компоненти) 

• Микро компоненти: (микро-елементни и витаминни премикси, ензими) 

На фигура 1 е представена технологична блок-схема на производствения процес, 

представяща потока на суровини, спомагателни материали, горива, готова продукция 

и емисии в околната среда. 
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Фиг. 1. Блок схема на прoизводствения процес 

   

Производствен капацитет на инсталациите: 

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 Производственият капацитет на инсталацията е 960 т фуражи/24 часа или 350 

400 т фуражи/годишно. 

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 Парова централа, включваща 2 броя котли: ПКМ 2,5 с топлинна мощност 2,5 

MW и ПКМ 4 с топлинна мощност 2,9 MW. 

 

Реално производство за 2020 г. 

За отчетния период реалното производство на инсталацията е: 

Работни дни: 19 702 отработени човекодни/88 ср. списъчен брой = 224 

Работни часове: 16х224= 3 584 часа 

Общо произведено количество: 143 644 тона 

Произведено количество за 2020 г.: 641 тона комбинирани фуражи/24 часа 
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Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Според организационно - управленската структура на “ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД 

отговарящ за управление на околната среда е Галина Стаматова – Мениджър 

„Вътрешен контрол”. 

 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

 РИОСВ – Велико Търново 

 гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 68 

 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен” 

 гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 2.1. Система за управление на околната среда 

Съгласно изискванията на условията, поставени в Комплексното разрешително за 

инсталацията, „ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД е разработил и внедрил Система за 

управление на околната среда. Системата е въведена на 23.08.2018 г.  

2.2. Структура и отговорности 

В изпълнение на условията на Комплексното разрешително за инсталацията е 

определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на 

условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението им. 

2.3. Обучение 

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и в зависимост  от 

потребностите за обучение се изготвя годишна програма.  

Обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал и се 

състои в начална професионална подготовка и повишаване на квалификацията. 

2.4. Обмен на информация 

Поддържа се актуална информация за отговорните лица по изпълнение на 

условията в комплексното разрешително. 

В разработените инструкции, част от СУОС е регламентиран редът за уведомяване 

при установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Регламентиран е редът за уведомяване в рамките на предприятието и редът за 

уведомяване на компетентните институции. 
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2.5. Документиране 

Изготвен е списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до 

работата на инсталациите. Списъкът се актуализира периодично. 

Изготвен е списък на всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително – С-

СУОС-5.4.2. 

2.6. Управление на документите 

Разработена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани 

с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба – РИ-

СУОС-5.5.  

2.7. Оперативно управление 

В изпълнение на условията, поставени в комплексното разрешително са  изготвени  

всички изискващи се инструкции.  

Изготвен е списък на всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително – С-

СУОС-5.4.2. 

2.8. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Разработени са и се прилагат писмени инструкции за контрол на техническото 

състояние на оборудването и съоръженията, както и писмени инструкции за 

измерване или изчисляване на вредните емисии, съсдържащи изисквания за 

документиране, оценяване на съответствието, установяване причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия – РИ-СУОС-5.2/5.3/5.4. 

2.9. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Разработени са и се прилагат Инструкция за оценка на риска от авария при 

извършване на организационни и технически промени – РИ-СУОС-14.1. , както и 

Инструкция с мерки за предотвратяване, контрол и ликвидиране на последствията от 

аварии РИ-СУОС-14.2. 

Разработени са и се прилагат писмени инструкции за контрол и поддръжка на 

оборудването. 

2.10. Записи 

Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и 

технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с 

изискванията на условията в комплексното разрешително. 

Документират се и се съхраняват данни за причините за установените несъответствия 

и предприетите коригиращи действия. 

Процедурите, формулярите и отговорните лица за водене и съхраняване на 

записите са подробно разписани в инструкциите.  

2.11. Докладване 

Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 552-Н0/2018 г. на „ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД е изготвен 

съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-
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806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя 

в определеният срок. 

2.12. Актуализация на СУОС 

На този етап не се предвиждат съществени промени в работата на инсталацията и 

не се налага изменение на издаденото комплексно разрешително. 

 

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на вода 

Съгласно условие № 8.1.1. на издаденото КР, не се разрешава ползване на вода за 

производствени нужди. 

Не са поставени условия за годишна норма за ефективност на употребата на вода. 

Не е попълнена таблица 3.1. 

Таблица 3.1 – Използване на вода 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

м3 

Годишна 

норма за 

ефективност 

при 

употребата 

на вода, m3/ 

единица 

продукт 

Съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

м3 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

м3/ед.продук

т 

Съ-

ответ-

ствие 

- - - - - - 

3.2. Използване на енергия 

Изразходваната електроенергия се мери с електромер, монтиран в 

трансформаторна станция на площадката.  

Изготвена е и се прилага  “Инструкция за експлоатация и поддръжка на  

електропреобразувателните части на чукови дробилки - основен консуматори на 

електроенергия” – РИ-СУОС-8.2.1. Съгласно инструкцията се извършват 2 проверки 

годишно. За отчетния период са осъществени плановите проверки и не са 

установени несъответствия.   

Изготвена е и се прилага Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия, оценка, коригиращи действия – РИ-

СУОС-8.2.2.        

За документиране на резултатие от изпълнение на инструкциите са разработени 

съответните регистрационни формуляри. 

Съгласно условие 8.2.2. за инсталацията е определена годишна норма за 

ефективност при употребата на електроенергия.  
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Таблица 3.2. – Използване на енергия 

Електроенергия / 

Топлоенергия 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

енергия,  

MWh/ единица 

продукт 

Съгласно КР 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт, 

MWh/ед. продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0,0279 0.0271 да 

 

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали  

Съгласно условия 8.3.2.1 и 8.3.2.2. е въведена инструкция и работен формуляр към 

нея за измерване / изчисляване и документиране на използваните количества 

суровини и горива от инсталацията. – РИ-СУОС-8.3.2., също и оценка на 

съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните 

суровини и горива. 

В изпълнение изискванията на условие 8.3.3.1 използването на суровини и горива за 

отчетния период е докладвано в представените по - долу таблици (Таблица 3.3.1 и 

Таблица 3.3.2). 

Таблица 3.3.1. – Използване на суровини 

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

т/год 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

т/год/ед.продукт 

Употреба 

годишно 

количество, 

т/год 

Количество за 

единица 

продукт 

т/ед.продукт 

Съот-

вет-

ствие 

Пшеница - 0,7 27 813 0.194 да 

Царевица - 0,7 65 626 0.456 да 

Соев шрот - 0,35 22 634 0.157 да 

Таблица 3.3.2. – Използване на горива 

горива 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР, 

Nm3/год 

 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Nm3/год 

 

Употреба 

годишно 

количество, 

 

Nm3/год 

Количество за 

единица 

продукт, 

 

 

Съот-

вет-

ствие 

Природен газ - 4.714 702.43 0.004 да 

Резултатите от оценката на съответствието показват, че се постигат заложените   в 

комплексното разрешително норми за ефективност. Не са установени 

несъответствия при употребата на суровини и горива. 
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3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява 

единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на 

съответните изисквания. 

Всички химични вещества и препарати, включително масла, класифицирани в една 

или по вече категории на опастност, съгласно ЗЗВВХФП се съхраняват съгласно 

условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопастност. 

На площадката се съхраняват копия от информационните листове и се представят 

при поискване от компетентния орган. 

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече 

категории на опасност, съгласно ЗЗВВХФП, са опаковани, етикирани и снабдени с 

информационни листове на безопастност, съгласно изискванията на Наредбата за 

реда и начина на класификация, опаковане и етикиране на химични вещества и 

препарати. Съхраняването на дезинфектанти се осъществява в оригинални опаковки 

в закрит склад на посочената в заявлението схема. 

Разработена е и се прилага Инструкция по условие 8.3.5.1. за поддръжка и 

периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за 

съхранение на опасни химични вещества към инсталацията – РИ-СУОС-8.3.5. 

Извръшват се планови проверки два пъти годишно.  

За отчетния период са осъществени плановите проверки и не са установени 

несъответствия.   

Всички складове, в които се съхраняват химични вещества и препарати, 

класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, 

суровини, спомагателни материали и реагенти: 

 притежават подове, не допускащи просмукване на води или други 

течности в почвата; 

 нямат гравитационна връзка с канализацията; 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

     4.1. Доклад по Европейския регистър на  емисиите на вредни вещества 

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

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

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

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

посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.   

За текущия период не се установява превишение на емисионните прагове за пренос 

на замърсители. 
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Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос 

на 

замърс.

извън 

площ. 

kg/год. 

Праг за 

произ-

водство, 

обработка 

или 

употреба 

kg/год. 

във въздуха 

kg/год. 

във 

води 

kg/год. 

в почва 

kg/год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2# 

 

630-08-0 

Въглероден 

оксид (CО) 

500 000 

- 

 (1 003.52) 

- - - * 

 

8# 

 Азотни 

оксиди (NOх) 

100 000 

- 

 (2 494.47) 

- - - * 

 

11# 

 Серни 

оксиди (SOх) 

150 000 

- 

 (0) 

 

- - - * 

86#  

Фини 

прахови 

частици  

< 10 

μm(PM10) 

50 000 

- 

(605.70) 

 

- - - * 

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите 

на вредни вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите 

емисии за отчетния период и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”. 

За определяне на емисиите са използвани данни от извършените собствени 

периодични измервания на емисиите през 2019 година. 

 ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

Съгласно условията, поставени в комплексното разрешително, честотата на 

провеждания мониторинг е веднъж на 2 години. За изпускащите устройства не е 

проведен мониторинг през 2020 година. Изчисление на годишните емисии за 2020 г. в 

таблица 1 е извършено на база резултатите от мониторинга през 2019 година. 

Изчислението е извършено по формулата: E = M*T, кг/год, където: 

Е – емисия (кг/год.), 

М – масов поток на вредното в-во, кг/час; 

T – производствено време на година (часа/година) 
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Масовите потоци на вредните вещества са отчетени от протоколите от изпитване. В 

таблицата са посочени и концентрациите и дебита на отпадъчните газове, отчетени 

при измерването. 

Работните часове за 2020 година (Т) са: 224 дни * 16 часа/ден = 3 584 часа/год. 

Данните за изчисление на праховите емисии от изпускащите устройства на 

площадката са представени таблично в табл. 1-1 

Общите годишни прахови емисии от изпускащите устройства са равни на сумата от 

годишните прахови емисии от всяко ИУ, а именно: Егод, общо=Егод,i 

Таблица 1-1 Определяне на годишните количества прахови емисии от ИУ с № 1 до № 9 

                                                                                                                      

Изпус-

кащо 

устрой-

ство 

№ 

Източник Еми-

сия 

 

Концентр. 

на замърс. в 

отпадните 

газове (от 

последно 

измерване), 

mg/Nm³ 

Дебит на 

газовете 

при 

нормални 

условия, 

Nm³/h 

Масов 

поток 

на вр. 

в-во, 

кг/час 

Работни

часове 

на 

година 

(часа) 

Пос-

лед- 

но 

измер-

ване, 

 

 

г. 

Годиш-

на 

емисия 

Ei = М*T 

 

(кг/год.) 

- - - - - М T - Еi 

ИУ №1 

Аспира-

ция на 

линия за 

гранули-

ране №1 

Прах 3.4 8 013 0.027 3 584 2019 96.77 

ИУ №2 

Аспира-

ция на 

линия за 

гранули-

ране № 2 

Прах  6.8 7 636 0.052 3 584 2019 186.37 

ИУ №3 

Аспира-

ция 

дробилка 

№ 1 

Прах  12 547 0.001 3 584 2019 3.58 

ИУ №4 

Аспира-

ция 

дробилка 

№3 

прах 3.3 498 0.002 3 584 2019 7.17 

ИУ №5 

Аспира-

ция 

дробилка 

№4 

прах 2.2 557 0,001 3 584 2019 3.58 

ИУ №6 
Аспира-

ция 

дробилка 

прах 5 573 0.003 3 584 2019 10.75 
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Изпус-

кащо 

устрой-

ство 

№ 

Източник Еми-

сия 

 

Концентр. 

на замърс. в 

отпадните 

газове (от 

последно 

измерване), 

mg/Nm³ 

Дебит на 

газовете 

при 

нормални 

условия, 

Nm³/h 

Масов 

поток 

на вр. 

в-во, 

кг/час 

Работни

часове 

на 

година 

(часа) 

Пос-

лед- 

но 

измер-

ване, 

 

 

г. 

Годиш-

на 

емисия 

Ei = М*T 

 

(кг/год.) 

- - - - - М T - Еi 

№ 231 

ИУ №7 

Аспира-

ция 

дробилка 

№ 232 

прах 6 566 0.003 3 584 2019 10.75 

ИУ №8 

Аспира-

ция 

мине-

рално 

отделе-

ние 

прах 11 1 913 0.021 3 584 2019 75.26 

ИУ №9 

Аспира-

ция на 

цехово 

разтова-

рище 237 

прах 3 19 599 0.059 3 584 2019 211.47 

Общо от 

площадката 

прах годишни емисии от всички ИУ Ei = 605.70 кг/год. 

Данните за изчисление на емисиите от изпускащите устройства към горивните 

източници на площадката са представени таблично в табл. 1-2 

Общите годишни емисии за съответния замърсител (NOx, CO и SO2) от изпускащите 

устройства към горивните източници са равни на сумата от годишните прахови 

емисии от всяко ИУ, а именно: Егод, общо=Егод,i 

Таблица 1-2 Определяне на годишните количества емисии от горивни източници ИУ с № 

10 и № 11 

                                                                                                                      

Изпус-

кащо 

устрой-

ство 

№ 

Източник Еми-

сия 

 

Концентр. 

на замърс. в 

отпадните 

газове (от 

последно 

измерване), 

mg/Nm³ 

Дебит на 

газовете 

при 

нормални 

условия, 

Nm³/h 

Масов 

поток 

на вр. 

в-во, 

кг/час 

Работни

часове 

на 

година 

(часа) 

Пос-

лед- 

но 

измер-

ване, 

 

 

г. 

Годиш-

на 

емисия 

Ei = М*T 

 

(кг/год.) 

- - - - - М T - Еi 

ИУ №10 
Комин 

към 

парен 

SO2 

NOx 

<4 

115 

2429 0 

0.279 

3 584 2019 0 

999.94 
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Изпус-

кащо 

устрой-

ство 

№ 

Източник Еми-

сия 

 

Концентр. 

на замърс. в 

отпадните 

газове (от 

последно 

измерване), 

mg/Nm³ 

Дебит на 

газовете 

при 

нормални 

условия, 

Nm³/h 

Масов 

поток 

на вр. 

в-во, 

кг/час 

Работни

часове 

на 

година 

(часа) 

Пос-

лед- 

но 

измер-

ване, 

 

 

г. 

Годиш-

на 

емисия 

Ei = М*T 

 

(кг/год.) 

- - - - - М T - Еi 

котел 

ПКМ 2,5 

CO 87 0.211 756.22 

ИУ №11 

Комин 

към 

парен 

котел 

ПКМ 4 

SO2 

NOx 

CO 

<4 

133 

22 

3 140 0 

0.417 

0.069 

3 584 2019 0 

1 494.53 

247.30 

Общо от 

площадката 

SO2 

NOx 

CO 

годишни емисии от всички ИУ Ei = 0 кг/год. 

годишни емисии от всички ИУ Ei = 2 494.47 кг/год. 

годишни емисии от всички ИУ Ei = 1 003.52 кг/год. 

 ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВОДИ 

Съгласно условията на КР № 552-Н0/2018 г. не се изисква докладване по ЕРИПЗ за 

пренос на замърсители с отпадъчните води. На площадката не се формират 

производствени отпадъчни води.  

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

На производствената площадка е разрешена експлоатацията на следните изпускащи 

устройства – организирани източници на емисии: 

 

Условие 9.2.2. Инсталация за производство на комбинирани фуражи  

Таблица 9.2.2 

Изпускащо 

устройство 

(комин/ 

димоход) 

№ 

Източник на отпадъчни газове 

Пречиства-

телно 

съоръжение 

Максима-

лен дебит 

на газовете 

(Nm3/h) 

Височина 

на изпуска-

щото 

устройство 

(m) 

ИУ-1 

Аспирация към охладител  

на линия за гранулиране № 

1 

Циклон 28 000 18 

ИУ-2 

Аспирация към охладител  

на линия за гранулиране № 

2 

Циклон 28 000 2 

ИУ-3 
Аспирация към дробилка № 

1 

Ръкавен 

филтър 
1800 2 

ИУ-4 
Аспирация към дробилка № 

3 

Ръкавен 

филтър 
6000 2 

ИУ-5 
Аспирация към дробилка № 

4 

Ръкавен 

филтър 
6000 2 
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ИУ-6 
Аспирация към дробилка № 

231 

Ръкавен 

филтър 
6000 2 

ИУ-7 
Аспирация към дробилка № 

232 

Ръкавен 

филтър 
6000 2 

ИУ-8 
Аспирация към Минерално 

отделение 

Циклон с 

ръкавен 

филтър 

12 000 3,5 

ИУ-9 
Аспирация към 

разтоварище 237 

Ръкавен 

филтър 
15 000 5 

 

Условие 9.2.3. Парова централа  

Таблица 9.2.3 

Изпускащо 

устройство 

(комин/ 

димоход) № 

Източник на 

отпадъчни 

газове 

Топлин-

на мощ-

ност 

(MW) 

Пречиства-

телно 

съоръ-

жение 

Максима-

лен дебит 

на газове 

(Nm3/h) 

Височина на 

изпуска-

щото 

устройство 

(m) 

Вид на 

горивото 

ИУ-10 ПКМ 2,5 2,5 - 3 000 10 
Природен 

газ 

ИУ-11 ПКМ 4 2,9 - 4 000 12 
Природен 

газ 
 

 

Условие 9.2.4. Отопление на административна сграда  

Таблица 9.2.4 

Изпускащо 

устройство 

(комин/ 

димоход) № 

Източник на 

отпадъчни 

газове 

Топлин-

на 

мощнос

т (MW) 

Пречиства-

телно 

съоръ-

жение 

Максима-

лен дебит 

на газове 

(Nm3/h) 

Височина на 

изпуска-

щото 

устройство 

(m) 

Вид на 

горивото 

ИУ-12 

Водогреен 

котел Vioros 

300 

0,3 - 400 10 
Природен 

газ 

В изпълнение на условие № 9.1.1.2. са определени оптималните стойности, 

осигуряващи нормална експлоатация на пречиствателното оборудване. 

Документирани са в РИ-СУСО$9.1.1.2. 

Разработена е и се прилага Инструкция за поддържане на оптимални стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателните съоръжения – РИ-СУОС №9.1.1.5. Съгласно инструкцията се 

извършват две планови проверки годишно, резултатите от които се документират. За 

текуш.щия период е извършена една проверка, при която не са установени 

несъответствия.  

Разработена е и се прилага Инструкция за мониторинг на работата на 

пречиствателните съоръжения – РИ-СУОС-9.1.1.6. Съгласно инструкцията се извършват 

две планови проверки годишно, резултатите от които се документират. За отчетния 

период са осъществени плановите проверки и не са установени несъответствия.   

Разработена е и се прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

измерените стойности на контролираните параметри с определените в 

разрешителното - РИ-СУОС-9.2. Съгласно инструкцията и условие 9.6.1., се извършва 
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мониторинг на изпускащи устройства с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 по замърсител прах, 

с периодичност веднъж на две години. 

Операторът е извършил СПИ през 2019 година, като протоколите са представени в 

РИОСВ – Велико Търново. 

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка за наличието на 

източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 

ограничаването им – РИ-СУОС-9.3.2. Съгласно инструкцията, периодични проверки 

се извършват два пъти годишно. За отчетния период са осъществени плановите 

проверки и не са установени несъответствия.   

Изготвена е и се прилага 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 – РИ-СУОС-9.3.3. Съгласно инструкцията, периодични проверки 

се извършват два пъти годишно. За отчетния период са осъществени плановите 

проверки и не са установени несъответствия.   

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките 

за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества – РИ-

СУОС-9.3.4. Съгласно инструкцията, периодични проверки се извършват два пъти 

годишно. За отчетния период са осъществени плановите проверки и не са установени 

несъответствия.   

Операторът има задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни 

вещества, изпускани в атмосферата за следните изпускащи устройства: 

Условие 9.2.2. Инсталация за производство на комбинирани фуражи  
Таблица 9.2.2 

Изпускащо 

устройство 

(комин/ 

димоход) 

№ 

Източник на отпадъчни газове 

Пречиства-

телно 

съоръжение 

Максима-

лен дебит 

на газовете 

(Nm3/h) 

Височина 

на изпуска-

щото 

устройство 

(m) 

ИУ-1 
Аспирация към охладител  на 

линия за гранулиране № 1 
Циклон 28 000 18 

ИУ-2 
Аспирация към охладител  на 

линия за гранулиране № 2 
Циклон 28 000 2 

ИУ-3 Аспирация към дробилка № 1 
Ръкавен 

филтър 
1800 2 

ИУ-4 Аспирация към дробилка № 3 
Ръкавен 

филтър 
6000 2 

ИУ-5 Аспирация към дробилка № 4 
Ръкавен 

филтър 
6000 2 

ИУ-6 
Аспирация към дробилка № 

231 

Ръкавен 

филтър 
6000 2 

ИУ-7 
Аспирация към дробилка № 

232 

Ръкавен 

филтър 
6000 2 

ИУ-8 
Аспирация към Минерално 

отделение 

Циклон с 

ръкавен 

филтър 

12 000 3,5 

ИУ-9 Аспирация към разтоварище Ръкавен 15 000 5 
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237 филтър 

 

Таблица 9.2.2 – продължение 

Параметър НДЕ (mg/Nm3) 

Прах 20 

 

Условие 9.2.3. Парова централа  

Таблица 9.2.3 

Изпускащо 

устрой-

ство 

(комин/ 

димоход) 

№ 

Източник на 

отпадъчни 

газове 

Топлин-

на мощ-

ност 

(MW) 

Пречист-

вателно 

съоръ-

жение 

Максимале

н дебит на 

газове 

(Nm3/h) 

Височина на 

изпуска-

щото 

устройство 

(m) 

Вид на 

горивото 

ИУ-10 ПКМ 2,5 2,5 - 3 000 10 
Природен 

газ 

ИУ-11 ПКМ 4 2,9 - 4 000 12 
Природен 

газ 

 

Таблица 9.2.3 – продължение 

Параметър НДЕ (mg/Nm3)* 

SOх 35 

NOх 250 

СО 100 

*Емисионните норми се отнасят за 3 % об. съдържание на кислород в отпадъчните газове. 

За текущия период не е провеждан мониторинг.  

Таблица 2 – Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответ-

ствие брой 

/ % 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Изпускащо устройство ИУ 1 

прах mg/Nm3 20 Не 3.4 
Веднъж на 

2 години 
- 

Изпускащо устройство ИУ 2 

прах mg/Nm3 20 Не 6.8 
Веднъж на 

2 години 
- 

Изпускащо устройство ИУ 3 

прах mg/Nm3 20 Не 12 
Веднъж на 

2 години 
- 

Изпускащо устройство ИУ 4 

Прах mg/Nm3 20 Не 3.3 
Веднъж на 

2 години 
- 

Изпускащо устройство ИУ 5 

Прах mg/Nm3 20 Не 2.2 Веднъж на - 
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2 години 

Изпускащо устройство ИУ 6 

Прах mg/Nm3 20 Не 5 
Веднъж на 

2 години 
- 

Изпускащо устройство ИУ 7 

Прах mg/Nm3 20 Не 6 
Веднъж на 

2 години 
- 

Изпускащо устройство ИУ 8 

Прах mg/Nm3 20 Не 11 
Веднъж на 

2 години 
- 

Изпускащо устройство ИУ 9 

Прах mg/Nm3 20 Не 3 
Веднъж на 

2 години 
- 

Изпускащо устройство ИУ 10 (ПКМ 2,5) 

Sox mg/Nm3 35 Не ≤4 
Веднъж на 

2 години 
- 

NOx mg/Nm3 250 Не 115 
Веднъж на 

2 години 
- 

CO mg/Nm3 100 Не 87 
Веднъж на 

2 години 
- 

Изпускащо устройство ИУ 11 (ПКМ 4) 

Sox mg/Nm3 35 Не ≤4 
Веднъж на 

2 години 
- 

NOx mg/Nm3 250 Не 133 
Веднъж на 

2 години 
- 

CO mg/Nm3 100 Не ≤4 
Веднъж на 

2 години 
- 

В изпълнение на Условие 9.6.2.7., по долу се докладват  данни за емитираните 

количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт. 

Капацитетът на инсталацията за отчетния период е 143 644 т/год. 

Годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух са изчислени в табл. 1-

1 – прахови емисии и табл. 1-2 емисии от горивни източници, те са както следва: 

Епрах=605,70 кг/год. 

ЕSO2=  0 кг/год. 

ENOx=  2 494.47 кг/год. 

ECO=   1 003.52 кг/год. 
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Съгласно Условие 6.9. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за 

производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно 

количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) 

произведена продукция. 

 Прахови емисии: Епрах/количество произведена продукция=605.70/143 644 = 

0,00422 кг прах/тон фуражи 

 Емисии SO2: ЕSO2/количество произведена продукция=0/143 644= 

0 кг SO2/тон фуражи 

 Емисии NOx: ЕNOx/количество произведена продукция=2 494.47/143 644= 

0.01736 кг NOx/тон фуражи 

 Емисии CO: Еco/количество произведена продукция=1003.52/143 644= 

0.00669 кг CO/тон фуражи 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

При експлоатация на инсталацията за производство на фуражи не се формират 

производствени отпадъчни води и охлаждащи отпадъчни води. 

Формират се следните потоци отпадъчни води: 

битово-фекалните отпадъчни води от административни и санитарно-битови 

помещения. Отвеждат се по площадковата канализация към градска канализационна 

система на гр. Павликени.  

дъждовни води – Дъждовните води, формирани от попаднали повърхностни води върху 

покривите на производствените сгради и по производствената площадка се отвеждат 

по разделна дъждовна канализация към градска канализационна система на гр. 

Павликени. 

Отпадъчните води заустват в 4 точки на заустване в градската канализационна 

система на град Павликени, както следва: 

 ТЗ № 1 (Ш1) – за поток битово-фекални и дъждовни води, зауствани в градска 

канализационна система на гр. Павликени, с координати 43°13’54,70” С и 25°18’2,84” 

И; 

 ТЗ № 2 (Ш2) - за поток битово-фекални, зауствани в градска канализационна 

система на гр. Павликени, с координати 43°13’56,16” С и 25°17’57,93” И; 

 ТЗ № 3 (Ш3) - за поток битово-фекални, зауствани в градска канализационна 

система на гр. Павликени, с координати 43°13’52,78” С и 25°18’0,87”И; 

 ТЗ № 4 (Ш4) - за поток битово-фекални, зауствани в градска канализационна 

система на гр. Павликени, с координати 43°13’51,81” С и 25°17’59,64”И. 

Битово-фекалните и дъждовните отпадъчни води не се пречистват. На площадката 

няма изградени пречиствателни съоръжения.  
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Разработена е и се прилага инструкция за  проверка на състоянието на 

канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и 

предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване – РИ-СУОС-10.3. 

Съгласно инструкцията, се извършват две планови проверки годишно. За отчетния 

период са осъществени плановите проверки и не са установени несъответствия.   

Операторът има задължение за провеждане на мониторинг на битово-фекални и 

дъждовни отпадъчни води, зауствани в 4 самостоятелни потока в градската 

канализационна система на град Павликени. За отчетния период са извършени две 

пробонабирания на проби отпадъчни води. Резултатите от мониторинга съгласно 

протоколи №42070/18.06.2020 г.; и №91268/17.12.2020 г. са представени в РИОСВ – 

Велико Търново и обобщени в таблицата, по-долу:   

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води 

Параметър 
Едини

ца 

НДЕ, 

съгласн

о КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Поток 1 в ТЗ № 1 – смесен поток битово-фекални и дъждовни води 

Температура  оС 40 20.0  
два пъти 

годишно 
Да  

   П№42070 П№91268  
 

Активна 

реакция (рН) 
- 6,5-9,0 7.39  8.10 

два пъти 

годишно 

Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l 300  

51.25  12.00 два пъти 

годишно 

Да 

ХПК mg/l 800 
360.0 41.00 два пъти 

годишно 

Да 

БПК5 mg/l 500  
144.0  14.14 два пъти 

годишно 

Да 

Азот амонячен mg/l 35 
1.09  8.10 два пъти 

годишно 

Да 

Поток 2 в ТЗ № 2, Поток 3 в ТЗ № 3 и Поток 4 в ТЗ № 4 – поток битово-фекални води 

Температура 
о

С 
40  

два пъти 

годишно 

Да 

   П№42070 П№91268  
 

Активна 

реакция (рН) 
- 6,5-9,0 

П2 7.21 

П3 7.40 

 П4 7.25 

  

 

П2 7.96 

П3 8.00 

 П4 7.93 

  

 

два пъти 

годишно 

Да 
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ХПК mg/l 
80

0 

П2 370.00 

П3 330.00 

 П4 320.5 

  

 

П2 140.00 

П3 110.00 

 П4 53.00 

  

 

два пъти 

годишно 

Да 

БПК5 mg/l 
50

0  

П2 142.31 

П3 126.92 

П4 133.40 

  

 

П2 48.28 

П3 37.93 

 П4 18.28 

  

 

два пъти 

годишно 

Да 

Азот 

амонячен 
mg/l 35 

П2 1.09 

П3 0.21 

 П4 0.53 

  

 

П2 10.40 

П3 8.00 

П4 7.90 

  

 

два пъти 

годишно 

Да 

Разрешени количества на заустваните отпадъчни води по потоци: 

Поток №  1 2 3 4 

Qср.дн. 66,6 м3/ден 0,15 м3/ден 0,30 м3/ден 0,30 м3/ден 

Qмакс.час. 0,244 м3/час 0,006 м3/час 0,012 м3/час 0,012 м3/час 

Qгод., 14 573,35 м3/год. 54,75 м3/год. 109,5 м3/год. 109,5 м3/год. 

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване на количествата 

зауствани отпадъчни води в градската канализация по потоци – РИ-СУОС-10.2.3.3. 

Изчислените, съгласно инструкцията количества не превишават разрешените с КР. Не 

са установени несъответствия.  

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на резултатите от собствения 

мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, установяване 

на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия – РИ-

СУОС-10.2.4.3. При извършения мониторинг за отчетния период не са установени 

несъответствия.  

 

4.4. Управление на отпадъците 

За отчетния период на действие на КР на територията на инсталацията за 

производство на комбинирани фуражи са генерирани отпадъци, обобщени в 

Таблица 4. Същите не превишават тези, определени в разрешителното. 

Управлението на отпадъците на територията на “ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД  се извършва 

съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се 
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постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а 

предаването им за последващо третиране се извършва единствено след сключване 

на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи. 

За периода 2016 г. - 2019 г. са извършвани планови проверки на формираните и 

предадени за обезвреждане/оползотворяване отпадъци два пъти всяка година. За 

целта са съставени изискуемите протоколи. В хода на проверките не са установени 

несъответствия. Извършените оценки констатират пълно съответствие с нормативните 

критерии. В тази връзка и отпада необходимостта от предприемане на мерки по 

отстраняване на несъответствия. 

От датата на влизане в сила на КР на инсталацията до края на 2020 година е  

извършено предаване за обезвреждане/оползотворяване извън производствената 

площадка на отпадъци. Данните са представени в Таблица 5. 

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за 

единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от “ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД – 

Фуражен завод - Павликени са представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, 

както следва: 



„ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД 

гр. Разград, Северна индустриална зона, Птицекланица 

 
ФУРАЖЕН ЗАВОД – ГР. ПАВЛИКЕНИ  
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 Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранение 

на площад-

ката 

Транспорти-

ране - 

собствен 

транспорт / 

външна 

фирма 

Съответ-

ствие Количества 

определени 

с КР, т 

Реално 

измере-

но 

Т 

Количества 

определени 

с КР 

т/т фураж 

Реално 

изме-

рено 

т/т 

Материали негодни за 

консумация 
02 03 04 450 203.02 -  Да 

Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

13 02 05* 10 0.131   Да 
Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 10 0.515   Да 

Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Пластмасови опаковки 
15 01 02 15 0.905   Да 

Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0.05 0.030   Да 
Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Абсорбенти, филтърни 

материали (включително 

маслени филтри, 

15 02 02* 0.10 0.012   Да 
Феникс ВТ 

ЕООД 
да 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранение 

на площад-

ката 

Транспорти-

ране - 

собствен 

транспорт / 

външна 

фирма 

Съответ-

ствие Количества 

определени 

с КР, т 

Реално 

измере-

но 

Т 

Количества 

определени 

с КР 

т/т фураж 

Реално 

изме-

рено 

т/т 

неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване, 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

Излезли от употреба гуми 
16 01 03 1 0.015   Да 

Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Маслени филтри 
16 01 07* 0.4 0.010   Да 

Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* 0.4 0.020   Да 

Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки и 

керамични изделия, 

различни от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07 30 2.0   Да - да 

Отпадъци от чугун и 

стомана 
19 01 01 50 32.10   Да 

Търговска 

метална 

компания – Г. 

Оряховица 

ЕООД 

да 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранение 

на площад-

ката 

Транспорти-

ране - 

собствен 

транспорт / 

външна 

фирма 

Съответ-

ствие Количества 

определени 

с КР, т 

Реално 

измере-

но 

Т 

Количества 

определени 

с КР 

т/т фураж 

Реално 

изме-

рено 

т/т 

Луминисцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* 0.05 0   Да 
Феникс ВТ 

ЕООД 
да 



„ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД 

гр. Разград, Северна индустриална зона, Птицекланица 

 
ФУРАЖЕН ЗАВОД – ГР. ПАВЛИКЕНИ  

 

„ФУРАЖ РОСИЦА”ЕАД –ФУРАЖЕН ЗАВОД – ПАВЛИКЕНИ  - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2020 г.           

27/18 

Таблица 5. Оползотворяване   и обезвреждане  на отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната  

фирма 

извършваща 

операцията 

Съответ-

ствие 

Материали 02 03 04 - - 
Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Масла 13 02 05 - - - да 

Опаковки 15 01 01 - - 
Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Опаковки 15 01 02 - - 
Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Опаковки 15 01 10 - - 
Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Материали 15 02 02 - - 
Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Гуми 16 01 03 - - - да 

Батерии 16 06 01 - - - да 

Смеси 17 01 07 - - 
Община 

Павликени 
да 

Желязо и 

стомана 
19 10 01 - - 

Търговска 

метална 

компания – Г. 

Оряховица 

ЕООД 

да 

Маслени 

филтри 
16 01 07 - - 

Феникс ВТ 

ЕООД 
да 

Луминисцент

ни тръби 
20 01 21* - - - да 

  

4.4.1. Образуване на отпадъците 

Количествата на генерираните отпадъци се оценяват и съпоставят с определените 

стойности, заложени в разрешителното. 

Разработена е и се прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

нормите за ефективност при обарзуваните отпадъци с определените такива в КЛ. 
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Несътоветсвия. Причини. Коригиращи действия – РИ-СУОС-11.1. Съгласно условие 11.1. 

на КР, инструкцията се прилага за отпадък с код 02 03 04 Материали негодни за 

консумация. За отчетния период не са установени несъответствия в изчислената 

годишна норма за ефективност на образувания отпадък. Резултатите от инструкцията 

се документират веднъж годишно.  

Разработена е и се прилага Инструкция за измерване на образуваните количества 

отпадъци от инсталацията – РИ-СУОС-11.7. В издаденото КР на оператора не са 

определени пределни годишни количества на образуваните отпадъци, както и 

годишни норми за ефективност. Резултатите от инструкцията се документират веднъж 

годишно.  

 

 4.4.2. Събиране и приемане на отпадъците 

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в 

съответствие с изискванията на Глава ІІ,  Раздел I на ПМС № 53 / 19.03.1999 г. за 

третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.   

Отпадъците се събират по схемата на разделно събиране на отпадъците в 

съответствие с нормативната уредба. 

При събирането,  отпадъците  се подлагат на обработка за намаляване степента на 

тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за 

транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това. 

 

 4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки 

за временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на 

Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на 

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

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани с предварителното 

съхранение на отпадъците и експлоатацията на площадките за съхранение е 

разработена и се прилага инструкция РИ-СУОС-11.3. Съгласно инструкцията се 

извършват планови проверки – 2 пъти годишно. За отчетния период е извършена една 

планова проверка, при която не са установени несъответствия.   

 

4.4.4. Транспортиране на отпадъците 

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва със 

собствен транспорт или от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в 

съответният договор.  

   

4.4.5. Предаване на отпадъците 

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или 

рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни 



„ФУРАЖ РОСИЦА”ЕАД –ФУРАЖЕН ЗАВОД – ПАВЛИКЕНИ  - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2020 г.         29/34 

фирми, притежаващи разрешително съгласно ЗУО за извършване на такава дейност 

или комплексно разрешително съгласно ЗООС. 

 

4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците 

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, 

по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри. 

Дружеството притежава заверени отчетни книги съгласно изискванията на 

горецитираната наредба, които са водени за периода. 

За 2020 година са изготвени и представени в ИАОС към МОСВ годишни отчети за 

образуваните/оползотворените отпадъци.  

4.5. Шум 

През отчетния период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на 

инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 

Съгласно условията в КР честотата на мониторинг по компонент шум е веднъж на 2 

години. Мониторинг на шумови емисии не е извършен през 2020 година.  

Таблица 6. Шумови емисии  

Място на 

измерването 

Ниво на звуковото 

налягане в dB (А) 

Измерено през    

деня / нощта 
Съответствие 

т.1 dB (А) –  Деня  

Средно екв. Ниво 

Контур 1 

dB (А) –    

Ниво обща звукова 

мощност Контур 1 

dB (А) –    

Средно екв. Ниво 

Контур 2 

dB (А) –    

Еквивалентно ниво на 

шума в мястото на 

въздействие – южен 

край на ул. „Ив. 

Цветков“ 

dB (А) –    

 

Място на измерване Ниво на звуково 

налягане 

Измерено през 

деня/нощта 

Съответствие 

т.1 dB (А) –  вечерно  

Средно екв. Ниво 

Контур 1 

dB (А) –    

Ниво обща звукова 

мощност Контур 1 

dB (А) –    

Средно екв. Ниво 

Контур 2 

dB (А) –    

Еквивалентно ниво на 

шума в мястото на 

въздействие – южен 

dB (А) –    
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край на ул. „Ив. 

Цветков“ 

 

 

Място на измерване Ниво на звуково 

налягане 

Измерено през 

деня/нощта 

Съответствие 

т.1 dB (А) –  нощта  

Средно екв. Ниво 

Контур 1 

dB (А) –    

Ниво обща звукова 

мощност Контур 1 

dB (А) –    

Средно екв. Ниво 

Контур 2 

dB (А) –    

Еквивалентно ниво на 

шума в мястото на 

въздействие – южен 

край на ул. „Ив. 

Цветков“ 

dB (А) –    

 

4.6. Опазване на почвата и подземните  води от замърсяване      

На територията на Фуражен завод в гр. Павликени с опретор  “ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД 

не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите 

и подземните води.        

 

4.6.1. Опазване на почвите 

Разработена е и се прилага Инструкция за периодична проверка за течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Причини. Отстраняване. – РИ-

СУОС-13.1.1. Съгласно инструкцията, се извършват две планови проверки годишно. За 

отчетния период са извършени плановите проверки, при което не са установени 

несъответствия. 

Разработена е и се прилага  “Инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

състоянието на канализационната мрежа на площадката, вкл. установяване на течове 

и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване – РИ-СУОС-13.1.2. 

Съгласно работната инструкця, се извършват две планови проверки годишно. През 

отчетния период е извършена една проверка, при която не са установени 

несъответствия. Операторът няма задължение за извършване на почвен мониторинг на 

територията на производствената площадка. Поради гореописаните причини не е 

попълнена Таблица 7. 

Таблица 7. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултат от 

мониторин

г 

Честота на 

мониторин

г 

Съответ-

ствие 

- - - - - - 
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4.6.2. Опазване на подземните води 

На територията на Фуражен завод в гр. Павликени с опретор  “ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД 

не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите 

и подземните води.        

Съгласно издаденото комплексно разрешително за инсталацията  не се предвижда 

извършване на мониторинг качеството на подземните води в района на площадката. 

Поради тази причина не е попълнена таблица 8. 

Таблица 8. Опазване на подземните води 

Показател 

Точка на 

пробовзе-

мане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

- - - - - - 

 

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

Съгласно действащото законодателство от „ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД не е изисквано 

разработване на Инвестиционна програма за инсталацията и такава няма.  

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През отчетния период не са вземани решения за прекратяване работата на 

инсталации или части от тях, разположени на територията на “ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД – 

Фуражен завод – град Павликени. 

Съгласно изискванията на Комплексното разрешително “План за закриване на 

дейностите на площадката или на части от тях” и “План за временно прекратяване на 

дейностите на площадката или части от тях” се разработват, до 1 месец преди 

вземане на решение за  временно или напълно прекратяване на дейности на 

площадката.  

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1. Аварии 

Операторът е разработил и прилага Инструкция за оценка на риска от авария при 

извършване на организационни и технически промени – РИ-СУОС-14.1. 

Разработена е и се прилага Инструкция с мерки за предотвратяване, контрол и / или 

ликвидиране на последствията от аварии – РИ-СУОС-14.2. 

Въведен е Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация – РИ-

СУОС-14.3., включващ: 
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- 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. 

Въведен е Дневник за регистриране на непланирани емисии и предизвикано от 

инсталацията замърсяване – Д-СУОС-14.4., включващ: 

- описание на ситуацията и причини за възникване 

- концентрации на вредни вещества 

- непланирани емисии  

- оценка, дали е причинено замърсяване на повърхностни или подземни води, 

въздух, почва 

- уведомена институция 

Разработена е и се прилага Инструкция РИ-СУОС-14.5., съдържаща оценка, дали към 

инсталацията са приложими изискванията на Глава седма, раздел I на ЗООС под 

формата на Доклад за класификация на предприятието.  

През отчетния период не са регистрирани аварийни ситуации на площадката.  

Поради тази причина не е попълнена таблица 9. 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 

инци-

дента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприет

и действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

     7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията 

През отчетния период не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по 

отношение миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена 

изискващата се Таблица 10. 

 

Таблица 10 – Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини 
Предприет

и действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 
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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 № 552-Н0/2018 на “ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД. 

 

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

от този доклад на трети лица. 

 

Подпис:____________________     Дата:  17.05.2021 г. 

 

 

Име на подписващия: Любомир Лозанов    гр. Разград 

 

 

Длъжност в организацията:  Изпълнителен Директор 


