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I. Увод 
 

1. Наименование на инсталациите, за които е издадено 
Комплексно разрешително (КР) № 567-Н0/2018 г. 

 

Инсталация, която попада в обхвата на т.6.6 а) от Приложение 4 на 
ЗООС: 

- Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 

40 000 места за птици, включваща:  
Център за клетъчно отглеждане на стокови носачки: 

- Хале № 1; 
- Хале № 2; 
- Хале № 3; 

- Хале № 5; 
- Хале № 7 – етаж 2,3,4; 

Център за подово отглеждане на стокови носачки: 
- Хале № 7 – етаж 1; 

Център за подрастващи стокови носачки:  

- Хале № 4; 

   Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение № 4 от 

ЗООС: 

1. Инсталация за производство на топлоенергия, включваща два броя 
котли;  

2. Фуражен цех; 
3. Птицекланица; 

4. Сортировъчно маркиращ център и склад за яйца.  

 

2. Адрес по местонахождение на инсталациите 

Област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ПИ с идентификатор 

67653.2.695, местност „Табаково”. Предприятието се намира в северната част 
на Северна промишлена зона на гр. Смолян. До площадката се достига по ул. 

„Хан Аспарух“. 

 
3. Регистрационен номер на КР 

 
Комплексно разрешително № 567-Н0/2018 г. 

 
4. Дата на подписване на КР 

 
20.08.2018 г. 

 

5. Дата на влизане в сила на КР 
 
15.09.2018 г. 

 



6. Оператор на инсталациите (притежател на разрешителното) 

 
„КОКОИМПЕКС” ООД, гр. Смолян 

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

 

„КОКОИМПЕКС” ООД  
гр. Смолян, ул. „Изворна” № 2, ПК 4700,  
тел.: 0301/63339;  

е-mail: kokoimpex@abv.bg 

 

 

8. Лице за контакти 
 

    Тодор Бояджиев, Координатор производство 

 

9. Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти 
 
тел.: 0301/63339;  

GSM: 0888763644; 
е-mail: kokoimpex@abv.bg 

 

 
10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, 

извършвани в инсталациите 
 
Технологии за отглеждане на подрастващи и кокошки носачки. 
 

В птицефермата се прилагат следните системи за отглеждане на 
подрастващи и кокошки носачки: 

• в уголемени клетки с редово разположение на клетките и изнасяне 
на птичия тор с лента два пъти седмично, след предварително изсушаване; 

• подово. 

 
    Технология за отглеждането в уголемени клетки.  

 
Прилага се в сгради с № 1, 2, 3, 4, 5, 7- етажи 2, 3 и 4. 

Отглеждането на кокошки носачки в уголемени клетки отговаря съгласно 
НАРЕДБА МЗХ № 25/2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение 
при отглеждане на кокошки носачки (Обн., ДВ, бр. 42/2006 г.; посл. доп., бр. 

102/2009 г.) на следните изисквания: 
- всяка кокошка разполага с минимум 750 cm² от клетката, а от тях 

полезната площ е поне 600 cm²; 
- общата площ на клетката е не по-малка от 2000 cm² минимална 

височина на клетката – 45 cm; 

- всяка кокошка разполага с минимум 12 cm хранителен фронт; 
- всяка кокошка разполага с 15 cm от кацалката; 

- птиците от всяка клетка имат достъп до 2 нипелови поилки; 
- във всяка клетка има гнездо за снасяне на яйцата и прашна баня; 
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- всяка клетка е съоръжена с приспособление за пилене на ноктите; 
- ъгълът на наклона на пода в клетката не превишава 14%, т.е. 8 deg; 
- ширината на пътеката между два съседни реда клетки е не по-малко от 

90 cm; 
- разстоянието между пода на сградата и най-долния етаж от клетки е 

минимум 35 cm. 
Всяка клетка е оборудвана с улейни хранилки и нипелови поилки. 

Хранителна верига разпределя фуража равномерно по всички етажи на 

клетъчната батерия. Нивото на фуража в хранилката се контролира много 
лесно с помощта на шибър, при което не се разпилява фураж – спестяват се 

средства и се гарантира правилното хранене на птиците. Броят на храненията и 
тяхната продължителност могат да се определят с помощта на часовников 
превключвател. Всички части от ламарина са поцинковани срещу корозия, 

телените части по възможност са покрити с GALFAN® и по този начин 
допълнително са предпазени от корозия. Осигурени са оптимални условия на 

средата /хранене, поене, микроклимат, обслужване и т.н./. Поилките от 
нипелен тип осигуряват непрекъснат достъп до питейната вода. Те са 
разположени във вътрешната част на клетките, като броят им осигурява на 

всяка птица достъп до тях. Нипелите са изработени от неръждаема стомана, 
което е гаранция за техния дълъг живот. Под поилната инсталация има чашки, 

в които да попаднат евентуално капки вода за предотвратяване овлажняването 
на екскрементите. 

В клетката са обособени: 
1. гнездо, съоръжено със специална постелка, върху която кокошките 

снасят яйцата; 

2. „прашна баня” с постелка, върху която по специален тръбен тракт с 
транспортна спирала се поръсва фураж, използван от животните за ровене и 

занимавка. 
Под клетките се намира торовата лента, изработена от полипропилен, 

върху която попадат екскрементите от всеки ред отделно. Изнасянето на 

торовата маса става автоматично - от лентите под клетките попада на напречна 
линия и оттам се изнася извън сградата с помощта на наклонен транспортьор, 

от който се товари на ремарке. 
Към всеки ред от клетъчната система има ленти за събиране на яйцата. 

Това също става автоматично, което улеснява персонала и гарантира 

намаляването на броя на пукнатите и счупените яйца. В улея за събиране на 
яйца се намира лента от полипропилен. От улеите яйцата попадат на 

елеваторите, които ги поемат от отделните етажи и придвижват с гъвкав 
конвейер до пакетиращия център за машинно сортиране и опаковане. Процесът 
за събиране на яйцата е автоматизиран и системно управляван. 

 
    Технология за отглеждането подрастващи в клетки.  

 
Прилага се в сграда №4.  
Отглеждането на подрастващи стокови носачки се извършва  в клетки по 

технология на Big Dutchman GmbH Германия (производител на оборудване за 
птици). 

 
        Технология и оборудване за подово отглеждане.  

 

Прилага се в сграда № 7, етаж 1. 



Производственото помещение е оборудвано в съответствие с 
изискванията на чл. 7 и чл. 8 от НАРЕДБА МЗХ № 25/2005 г. за минималните 
изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (Обн., 

ДВ, бр. 42/2006 г.; посл. доп., бр. 102/2009 г.).  
Птиците се отглеждат подово върху скари, под които се натрупва 

торовата маса. От края на скарите до стената на помещението за птиците е 
оформена на пода т.н. „прашна баня” – мястото, където носачките ровят и се 
занимават през деня. В средата на сградата по надлъжната ѝ ос са 

разположени автоматични гнезда, където кокошките снасят яйцата, които пък 
от своя страна биват изнасяни автоматично от яйцесъбирателната лента към 

пакетиращия център, където се извършва по-нататъшната им обработка. 
Гнездото разполага с механизъм за избутване на птиците от него в края на 
деня след приключване на яйцеснасянето. По този начин те не престояват 

излишно и не нощуват в него, не го зацапват допълнително, което има 
отношение към хигиенния статус на яйцата. Храненето, поенето, осигуряването 

на микроклимата и останалите процеси са автоматизирани и се изпълняват по 
описания начин в т. 2.3.1 по-горе. Торовата маса се изнася след изваждане на 
кокошките и веднага се товари на транспортни средства, без да престоява на 

площадката и се експедира по договори със земеделски производители за 
наторяване или до завод за производство на биогаз. 

 
Хранителна система. 

 
Отстрани, в предната част на всяка сграда за отглеждане на птици, са 

монтирани силози за съхранение на фураж. Фуражът се доставя готов, от 

собствената фуражна кухня. Зареждането на бункера, ситуиран в началото на 
хранителната линия, става от силоза чрез спирален тръбен шнек, от където 

фуражът попада върху веригата, която го разпределя по улейните хранилки.  
 

Микроклимат. 

 
Помещенията, в които се отглеждат птиците, отговарят на изискванията 

на НАРЕДБА МЗХ № 25/2005 г. за минималните изисквания за хуманно 
отношение при отглеждане на кокошки носачки (Обн., ДВ, бр. 42/2006 г.; посл. 
доп., бр. 102/2009 г.), а именно: 

- температура на въздуха - от 15 до 25°С; 
- относителна влажност на въздуха - 60 - 70 %; 

- осигурена изкуствена вентилация, която поддържа скорост на движение 
на въздуха 0,2 - 0,3 m/s и гарантира оптимално ниво на запрашеност и 
концентрация на вредни газове, определени с технологичната програма; 

- ниво на шум - не повече от 80 dB, като се избягва постоянният или 
внезапният шум; вентилаторите, съоръженията за хранене и останалото 

оборудване са конструирани и поддържани по такъв начин, че да създават 
възможно най-малко шум; 

- помещенията, в които са разположени два и повече редове с клетки, 

разполагат с оборудване, което позволява инспектиране на всички редове без 
затруднения и улеснява изваждането на кокошките; 

- изкуствено осветление с интензивност през деня 3,5 – 4,0 W/m2, 
последвано от полумрак с достатъчна продължителност за успокояване на 
кокошките, който преминава в непрекъснат период на тъмнина; периодът на 

тъмнина е с продължителност 1/3 от денонощието, за да се осигури почивка на 



кокошките и да се предотвратят здравни проблеми като имуносупресия и очни 
аномалии. 

Съоръжени са с надеждно функционираща механична вентилационна 

система с подналягане (принудителна вентилация), при която с помощта на 
стенни изходящи вентилатори мръсният въздух се изпомпва от помещението и 

изхвърля навън. При издухването на мръсния въздух, в помещението се 
създава подналягане, което принуждава свежия въздух да влезе в зоната на 
птиците и да им създаде нужния комфорт. Свежият въздух постъпва в 

помещението през съответния брой клапи, разположени на срещуположната 
стена. Тази система на вентилация е възприета като надеждна и сравнително 

проста за изпълнение, тъй като чистият въздух се разпределя равномерно по 
цялото помещение, без да се създава течение. Отварянето и затварянето на 
клапите се регулира от компютър в зависимост от сигнала, подаван от външен 

и вътрешен температурен сензор. Отделните елементи осигуряват напълно 
автоматично регулиране на вентилационната система. 

 

 
11. Производствен капацитет на инсталациите 

 
Съгласно Условие 4 от КР максималният капацитет на инсталацията е 130 000 
бр. места за птици, от които 24 400 бр. места за подрастващи носачки, 5 317 

бр. места подови стокови носачки и 100 224 бр. места стокови нос ачки. През 
2020г. не е превишаван капацитетът на заетите места. 
 

По Условие 4.2.2  
Към 01.01.2020г. са налични 84 265 бр. птици, а към 31.12.2020г. 103 454 бр. 

птици.  
Броя на заетите местта в инсталацията за интензивно отглеждане на птици е 
динамична цифра, която зависи от различни фактори и може да се променя 

ежедневно. Основно влияние имат смъртността (различна всеки един ден), 
постъпването на нови птици, коленето на старите животни (не е в деня на 

постъпване на новите). През цялата година, в даден момент има различен брой 
птици, които консумират фураж, вода, ел.енергия. За да се отчете 
произведената продукция и разходните норми, най-точно би било ако се вземе 

средносписъчният брой животни за годината.  
Произведената продукция (средногодишен брой заети места) в инсталацията за 

отчетния период 01.01.2020 – 31.12.2020 г. е средно 106 514 заети места за 
отглеждане на птици.  

 
По Условие 4.2.3 за 2020 г.: 
- са постъпили 97 600 бр. птици; 

- са умрели 5 635 бр. птици; 
- са заколени  72 776 бр. птици.   

  

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

 
РИОСВ – Смолян  

    ул. „Полковник Дичо Петров” №16 

 



13. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията /инсталациите 
 

Басейнова Дирекция Управление на Водите „Източнобеломорски район” – 

Пловдив 
ул. „Янко Сакъзов” № 35 
4000, Пловдив 

 

II. Система за управление на околната среда 

 
1. Управление на околната среда 

Съгласно Условие 5.1 всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 
изисквани с разрешителното са изготвени и се изпълняват.  

Съгласно Условие 5.2 
      Всички инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели са изготвени и се изпълняват.  
Съгласно Условие 5.3  
      Всички инструкции за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 
условията на Комплексното разрешително, са изготвени и се изпълняват. 

Съгласно Условие 5.4  
Прилага се писменна инструкция за установяване на причините за 

допуснатите несътветствия и  предприемане на корегиращи действия.  

     Съгласно Условие 5.6 
     Прилага се писменна инструкция за периодична оценка на наличие на 

нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, 
произтичащи от нови нормативни актове. За постигане на съответствие с 
новите нормативни разпоредби, ръководният персонал се уведомява за 

предприемане на необходимите организационни/технически действия. 

 
 

3. Използване на ресурси 

 

3.1. Използване на вода 

 
За производствени нужди „водоснабдяване за животновъдство” обектът 

използва водоизточник - каптаж на естествен извор от Пукнатинни води-
Източно Родопски комплекс (с код на водното тяло BG3G0000PtPg049) на 
основание разрешително № 301379/05.06.2006 г., с удължен срок с Решение № 

РР-1251/07.06.2011 г., изменено с Решение № РР-3186/16.10.2017г. от БДУВ 
ИБР Пловдив.  

Вода за питейно-битови нужди се осигурява от градската водопроводна 
мрежа на гр. Смолян. Доставянето на вода се извършва съгласно договор 
№ 2011250 от 09.11.2015 г. между „КОКОИМПЕКС” ООД и фирма 

“Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Смолян. 
 

 
 



Прилагат се инструкции за: 
 експлоатация и поддръжка на поилнисистеми, които са основен 

консуматор на вода за производствени нужди (съгл. Условие 8.1.3.). 

Извършени са 6 бр. проверки на оборудването. Не са констатирани 
несъответствия при работата и поддръжката. 

 извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната 
мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на 
действия за тяхното отстраняване (съгл. Условие 8.1.4). Извършени са 

2 бр. проверки, в изпълнение на инструкцията. Не са констатирани 
течове. 

 измерване и документиране на изразходваните количества вода за 
производствени нужди, (съгл. Условие 8.1.5.2). 

 оценка на съответствието на изразходваните количества вода за 

производствени нужди с условията на комплексното разрешително и 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия (съгл. Условие. 8.1.5.3).  
Съгласно КР 567-Н0/2018 г. в изпълнение на Условие 8.1.6.1. 

консумацията на вода за производствени нужди за 2020 г. е представена в 

следващата таблица. 

 
Таблица 3.1 

 

Източник на 
вода 

Годишно 
количество, 

съгласно КР 

Количество 
вода за 

m3/единица 

капацитет, 
съгласно КР 

Използвано 
годишно 

количество m3 
(2020)  

Използвано 
количество 

вода за 
m3/за 

единица 
капацитет  

Съот
ветс
твие 

 
 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

птици 

каптаж на 

естествен 

извор от 

Пукнатинни 

води-Източно 

Родопски 

комплекс 

- 

 

 

 

100 

 

 

 

7 099 

 

 

67 

 

 

Да  

      *През 2020 година са отглеждани 106 514 средносписъчни бройки птици . 

 

По Условие 8.1.6.2 

При извършената 1 бр. проверка на съответствието с годишната норма за 
ефективност при употребата на вода за 2020 г. не са констатирани 
несъответствия със заложената ГНЕ (Годишна норма за ефективност) в 

Комплексното разрешително.  
 

3.2 Използване на енергия 

 
Разходът на електрическа енергия се отчита посредством измервателни 

устройства, отбелязано на Приложение № 1.2 – Генплан на площадката. 

 
Прилагат се инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на 
вентилаторите от общообменната вентилационна система, основен 
консуматор на електроенергия на площадката (съгл. Условие 8.2.1.1). 



Извършени са 5 бр. проверки на оборудването. Не са констатирани 
несъответствия при работата и поддръжката. 

 измерване и документиране на изразходваните количества 

електроенергия за производствени нужди (съгл. Условие 8.2.2.1). 
 оценка на съответствието на измерените количества консумирана 

електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1 и 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия за отстраняването им (съгл. Условие 8.2.2.2).  

 
Условие 8.2.3.1. 

В Таблица 3.2 са представени изчислените стойности на годишната норма за 
ефективност при употребата на електроенергия. 
 

Таблица 3.2 

 

Електроенергия/ 

Топлоенергия*** 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия, 

MWh/за единица 

капацитет, съгласно 

КР 

Използвано 

количество за 

единица 

капацитет** 

Съответствие 

 

 

Инсталация 

за 

интензивно 

отглеждане 

на кокошки 

носачки  

Електроенергия 

 
0,734 0,663 Да 

*През 2020 година са отглеждани 106 514 средносписъчни бройки птици. 

**Изразходвана ел. енергия от Инсталация за интензивно отглеждане на кокошки 

носачки за 2020 г. – 70,578 MWh.  

**В КР няма ГНЕ за използвана топлоенергия, защото такава не се използва в 

инсталацията по Условие 2. 

 
При извършената 1 бр. проверка на съответствието с годишната норма за 

ефективност при употребата на електроенергия за 2020 г. не са констатирани 
несъответствия със заложената ГНЕ в Комплексното разрешително. 
 

3.3 Използване на суровини, спомателни материали и горива  

 
Прилага се инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

годишната консумация на фураж и горива, за инсталацията по Условие 2, 
съгласно Условие 8.3.2.1 
 

Условие 8.3.3.1.  
Резултатите от използваните суровини, спомагателни материали и горива са 

представени в следващите таблици: 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

Таблица 3.3.1. 
 

Суровини 

Годишно 

количетво 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР  

Употребено 

годишно 

количество 

(т) 

(2020) 

 

Количество 

за единица 

продукт 

 

 

 

 

Съответст

вие 

 

фураж - - 

 

3 788 

 

 

- 

 

 

 

 

Да 

 

*в КР няма ограничение за използване на годишно количество суровини и 

изискване за изчисляване на използвано количество за единица капацитет.  

 

 
 Таблица 3.3.2 

Спомагате

лни 

материали 

Годиш

но 

колич

етво 

съглас

но КР 

Количес

тво за 

единица 

продукт, 

съгласн

о КР  

Употребе

но 

годишно 

количест

во 

 

Количест

во за 

единица 

продукт 

 

 

 

 

Съотве

тствие 

 

      

  * в КР няма изискване за документиране на използвани спомагателни 

материали, поради което таблица 3.3.2 не е попълнена 

 

 

  Таблица 3.3.3. 

Горива 

Годишно 

количетво 

съгласно 

КР 

Количест

во за 

единица 

продукт, 

съгласно 

КР  

Употребе

но 

годишно 

количест

во  (л) 

2020 

 

Количес

тво за 

единица 

продукт 

 

 

 

 

Съот

ветст

вие 

 

Нафта  - - 9808,730 - Да  

*в КР няма ограничение за използване на годишно количество гориво и 

изискване за изчисление на използвано количество за единица капацитет.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 



3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 

продукти 

 
Условие 8.3.6.1.  
Резултати от извършените проверки на съответствието на съоръженията 

и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и 

горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, 
установяване на причините за несъотвествие и предприемане на 

коригиращи действия - брой на извършените проверки – 2 бр. 
- брой установени несъответствия – няма  
- причини за несъответствие – няма; 

- предприетите коригиращи действия – няма. 

 

IV. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 
 

 
4.1. Докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса 

на замърсителите (EРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент 
№166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и 

преноса на замърсители. 

 
В табл. 4.1.1. се докладват вещества, чието годишно количество (емисия 

и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност.  Те се записват 
заедно с измерената/изчислената за тях емисионна стойност. В случаите, в 

които не се превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с 
тире, “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен, а в скоби е посочено 
измереното/изчисленото годишно количество. В случаите на превишение, се 

вписва количеството, с което се превишава прага. Докладван е също и метода, 
използван за получаване на резултатите. 

 
Таблица 4.1.1. (Таблица 1 – по образец) Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисии (колона 1) Пренос на 

замърсите

ли извън 

площадка

та 

(колона 

2) 

Производст

во, 

обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 

1b)  

в 

почва 

(колон

а 1c) 

   kg/год. kg/год. 
kg/год

. 
kg/год. kg/год. 

1# 74-82-8 Метан (CH4) 

“-“ 

(13 527) 

M 

    

5# 
10024-

97-2 

Диазотен оксид 

(N2O) 
0     

6 7664-41-

7 

 

Амоняк (NH3) 

 

“-“ 

(6 541) 

M 

- - - - 



86

# 
 

Фини прахови 

частици <10μm 

(PM10) 

”-“ 

(7 775) 

M 

- - 

 

- - 

12  Общ азот  - - - 

“-“ 

(0,005) 

M 

 

13  Общо фосфор - - - 

“-“ 

(0,0005) 

M 

- 

 

Стойностите на емитираните замърсители във въздуха са получени на база 

балансови изчисления за произведената продукция (средносписъчни бройки 
птици) за отчетния период.  

Метан (CH4) 

Количеството на изпуснатия метан във въздуха е определено на база изчисление 
с емисионни фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на 
емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на 
МОСВ) с дейност Чревна ферментация, и Управление на тор по отношение на 
органични съединения 

Чревна ферментация 

EF за метан за кокошки носачки -  0,01 кг CH4/брой животно година; 
Колич. CH4 кокошки носачки = EFкокошки носачки* ср.брой кокошки носачки  
Колич. CH4 = 0,01 * 106 514 = 1 065,14 кг/г от чревна ферментация. 

Управление на тор по отношение на органични съединения: 

EF за метан за кокошки носачки -  0,117 кг CH4/брой животно година; 
Колич. CH4 кокошки носачки = EFкокошки носачки* ср.брой кокошки носачки  
Колич. CH4 = 0,117 * 106 514 = 12 462,138 кг/г от управление на тор  
Общо изпуснат CH4 = CH4 чр.ферментация + CH4 управление тор 
Общо изпуснат CH4 = 1 065,14 + 12 462,138 = 13 527,278 кг за 2020год.  

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)  

Емисионните фактори за диазотен оксид са определени в методиката на база 
Система за управление на тор. Емисионният фактор за N2O е заложен като част 

от отделения азот от съответната група животно. При конкретният случай 
замърсителя (N2О), заема стойност 0, поради начина на съхранение на тора – 

чрез разстилане върху торови ленти.  

 

Амоняк (NH3) 

Отделените емсии на амоняк (NH3) във въздуха, се изчисляват, чрез използване 

на емисионни коефициенти, съгласно Условие 9.5.1.4. 

Колич. NH3 клетъчно отглеждане = 0,06 kg NH3/жизнено пространство за едно 
животно/година * 91 514 бр. отгледани животни  = 5 491 кг/г 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf


Колич. NH3 подово отглеждане  = 0,07 kg NH3/жизнено пространство за едно 
животно/година * 15 000 бр. отгледани животни  = 1 050 кг/г 
Общо изпуснат NH3 = 5 491 + 1 050 = 6 541 кг/г 

 
ФПЧ 10 

 
Отделените емисии на прах във въздуха са изчислени съгласно Условие 
9.5.1.5. 

 
Стойностите на емисиите във отпадъчните води са получени в резултат 

от измерените концентрации за замърсителите по време на собствения 
мониторинг. 
 

Количествата емитирани замъсители във водите (за периода септември –
декември) са изчислени по следния начин: 

Е = C*Q 

Е – Емисия (кг/година) 

C – Концентрация на замърсителя (мг/дм3),съгласно протоколи от 

изпитване (средна стойност) 

Q – Количество (м3/година) на заустените отпадъчни води. 

общ азот  

Е= 1,54*3000/1 000 000 = 0,005 кг/год 

общ фосфор  

Е= 0,163*3000/1 000 000 = 0,0005 кг/год 

 

През 2020 г. няма превишаване на определения праг в Таблицата: 

Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. 
 

 

 

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 
Прилагат се инструкции за: 

 
 извършване на периодична оценка на съответствието на изчислените 

стойности на контролираните параметри с определените стойности, 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия  (Условие 9.1.6) 

 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 
(Условие 9.2.2); 

 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 (Условие 9.2.3); 

 извършване на периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно меришещите 
вещества (Условие 9.3.2); 

 изпълнение на мерките, описани в Условие 9.3.6 и Условие 9.3.7. 
(Условие 9.3.8). 

 

Условие 9.6.5.: 
По Условие 9.6.1 Операторът документира и съхранява стойностите на 

контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на 
Условия 9.1.4, 9.1.5, 9.5.1.3, 9.5.1.5.4, 9.5.1.5.  

По Условие 9.6.2. Операторът документира и съхранява информация за 

всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. 
По Условие 9.6.3. Операторът документира и съхранява резултатите от 

изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните 
емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от 
дейностите на площадката. По ИОС 9.2.3. е извършена 2 бр. проверки, при 

които няма констатирани несъответствия. През 2020г, в изпълнение на ИОС 
9.3.2 не са констатирани източници на миризми на територията на 

птицефермата и съответно не е било необходимо назначване на мерки за 
тяхното ограничаване.  

По Условие 9.6.4 през 2020 г. не са постъпвали оплаквания за миризми от 
дейността на площадката. 
 

     Условие 9.6.7.  
По Условие 9.2.5 с цел намаляване на праховите емисии от помещенията за 

животни на площадката, операторът прилага и трите техники посочени в 
условието – на птиците е осигурено хранене ad libitum, във фуража се прибавя 
слънчогледово олио, като свързващо вещество, вентилационната система е с 

ниска скорост на въздуха.  
 

По Условие 9.3.6 с цел намаляване на общия екскретиран азот и фосфор и 
съответно емисиите на амоняк във въздуха от сградите за отглеждане на птици, 
операторът прилага и описаните техники посочени в условието.  

 - Прилага се многофазово хранене с дажби, чийто състав е адаптиран към 
специфичните изисквания на периода на отглеждане. 

-  Определено количество богат на протеини фураж се заменя с 
нископротеинов фураж с цел допълнително намаляване на съдържанието на 
суров протеин. Дажбите се допълват със синтетични аминокиселини (напр. 

лизин, метионин, треонин), така че да няма недостиг в аминокиселинния 
профил. 

- Стратегията на Дружеството по отношение на храненето на птиците не 
включва използване на добавки към фуражите, които намаляват общия 
екскретиран азот, защото се счита за икономически неефективна употребата на 

ензими или пробиотици.  
Прилагат се добавки способстващи усвояване на суров протеин.  

Контролира се влакносъдържанието на фуражните смески да са в долните 
граници на съдържанието на сурови влакнини, с цел ограничаване на 
употребата на пробиотици и ензими за разграждане на влакнините. 



- Оборският тор се събира от помещенията за отглеждане на кокошки носачки и 
се отстранява по ленти, които го отвеждат извън помещението. Периодичността 
на извозването се оптимизира така, че торът да престоява по 3-4 дни на тънък 

слой върху лентите и той изсъхва под въздействието въздуха от халетата, 
задвижван от общообменната вентилация. 

 
По Условие 9.3.7 с цел намаляване на емисиите на амоняк, операторът трябва 
да намалява съотношението между площта на излъчващата повърхност и обема 

на купа твърд оборски тор и покриване на една клетка от торохранилището. 
През цялата 2020г. на площадката не е извършвано съхранение на тор в 

торохранилището. Целият генериран тор е извозван непосредствено след 
неговото генериране.  
 

По Условие 9.5.1.3  
Във връзка с утвърдения План за мониторинг на отделяните в оборския тор общ 

азот и общ фосфор, емисиите се изчисляват, чрез използване на масовия 
баланс на азота и фосфора въз основа на приемания фураж. Изчислените 
емисии за 2020г. са представени в долната таблица.  

 
Таблица 5.1  

Параметър  Норма по КР  Формула за 
изчисление  

Резултат  Съответст
вие с КР  

Общ 

екскретиран 

азот, изразен 

като N. 
0,8 

(kg екскретиран 

азот за жизнено 

пространство за 

едно 

животно/година) 

Nекскретиран =  

Nдажби – 

Nзадържан 

 

Кокошки-носачки-

1 :  

Nекскретиран =1,171-

0,732=0,439 кг 

 

Кокошки-носачки-

2 :  

Nекскретиран =1,171-

0,732=0,439 кг 

Средно от двете 

групи – 0,439 кг 

Да  

Общ 

екскретиран 

фосфор, 

изразен като 

P2O5 

0,45 

(kg екскретиран 

фосфор за 

жизнено 

пространство за 

едно 

животно/година) 

Рекскретиран =  

Рдажби – 

Рзадържан 

 

Рекскретиран = 0,75-

0,38=0,37 

кокошки-носачки-

1 

Рекскретиран = 0,74-

0,37=0,37 

Кокошки-носачки-

2 

Средно от двете 

групи -0,37 

Да  

 

 
 
 

 



 
По Условие 9.5.1.4  
Във връзка с утвърдения План за мониторинг на отделените емсии на амоняк 

във въздуха, те се изчисляват, чрез използване на емисионни коефициенти. 
Изчислените емисии са 2020г. са представени в долната таблица.  

 
Таблица 5.2  

Параметър  Норма по КР  Формула за 
изчисление  

Резултат  Съответствие 
с КР  

Амоняк, 

изразен като 

NH3 - Система 

за отглеждане 

в клетки 

0,02 — 0,08 

(kg NH3/жизнено 

пространство за 

едно 

животно/година) 

Eот помещенията 

= Nекскретиран · 

КИ  

 

 

0,439*0,47*0,3= 

0,06 

 

Да  

Амоняк, 

изразен като 

NH3 - Система 

за отглеждане 

без клетки 

0,02 — 0,13 

(kg NH3/жизнено 

пространство за 

едно 

животно/година) 

Eот помещенията 

= Nекскретиран · 

КИ  

 

 

0,439*0,55*0,3 

= 0,07 

Да  

 
По Условие 9.5.1.5 

 

Праховите емисии от помещенията се изчисляват, чрез използване на 
емисионни фактори.  
В годишен план, емисионният фактор приложим за кокошки-носачки в 

„КОКОИМПЕКС“ ООД, гр.Смолян е Еy = 0,073 kg/y/за скотомясто. 
 

Фини прахови частици = 0,073* 106 514 бр. = 7 775 кг/прах/годишно от 
инсталацията. 
 

По Условие 9.6.8  
Данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за 

производството на единица капацитет са посочени в Таблица 2.8 
         
Таблица 2.8 

 

 
 

 
 

Замърсител Количество (кг) емитиран замърсител във 

въздуха за производството на единица 
капацитет  

Метан (CH4) 127 

Диазотен оксид (N2O) 0 

Амоняк (NH3) 61 

Фини прахови частици <10μm 

(PM10) 

73 



 

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 
 

Прилагат се инструкции за: 
 оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с 

определените индивидуални емисионни ограничения по Условие 
10.1.1.1, установяване на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 10.1.3.3). 

 за измерване и/или изчисляване на количествата зауствани отпадъчни 
води (съгл. Условие 10.1.3.5.). 

 
По Условие 10.4.2 Резултатите от собствения мониторинг по Условие 

10.1.3.2, Условие 10.2.1.2 и Условие 10.3.1.2, са представени в Таблици 
4.3.1 и 4.3.1 
 

Таблица 4.3.1. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води 
от ТМ-1– ревизионна шахта за смесен поток (производствени, битово-

фекални и дъждовни), 
Протоколи № 2164К/12.052020г., № 2164К 20.05.2020г.  

Параметър 
Едини

ца 

НДЕ, 
съгласно 

КР  

Резултати от 
мониторинг 

2020 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Дебит на 

отпадъчни води 

m3/час 30,40 0,341 - Да  

m3/ден  23,57 8,19 - Да 

m3/годи

на 
8 548 

 
3 000  

- Да 

Активна реакция 

рН 
 6,5 - 9,0 7,01 

Веднъж на шест 

месеца Да 

Неразтворени 

вещества 

mg/l 
200  23 ± 1 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

БПК 5 
mg/l 

400  
 

7,5 ± 0,8 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

ХПК 
mg/l 

700  
 

45 ± 1 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Азот амониев 
mg/l 

35  
 

0,55 ± 0,03 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Фосфати (като P) 
mg/l 

15  
 

0,176 ± 0,004 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Животински 

мазнини и 

растителни масла 

mg/l 
120  <2* 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

* - по малко от границата на количественото определяне на метода; 

 

 
 

 
 
 

 



 
Таблица 4.3.2. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води 
от ТМ-1– ревизионна шахта за смесен поток (производствени, битово-

фекални и дъждовни), 
Протоколи № 2936К/23.12.2020г., № 2936К/15.01.2021г. 

Параметър 
Едини

ца 

НДЕ, 
съгласно 

КР  

Резултати от 
мониторинг 

2020 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Дебит на 

отпадъчни води 

m3/час 30,40 0,341 - Да  

m3/ден  23,57 8,19 - Да 

m3/годи

на 
8 548 

 
3 000  

- Да 

Активна реакция 

рН 
 6,5 - 9,0 7,05 

Веднъж на шест 

месеца Да 

Неразтворени 

вещества 

mg/l 
200  <2* 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

БПК 5 
mg/l 

400  
 

<0,5* 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

ХПК 
mg/l 

700  
 

<4* 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Азот амониев 
mg/l 

35  
 

2,5 ± 0,1 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Фосфати (като P) 
mg/l 

15  
 

0,151 ± 0,004 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Животински 

мазнини и 

растителни масла 

mg/l 
120  <2* 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

* - по малко от границата на количественото определяне на метода; 

 

 
По Условие 10.4.3 Операторът документира и съхранява резултатите от 

оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните 
показатели с определените в КР емисионни норми.  

- брой на извършените проверки - 2 бр. 
- брой установени несъответствия – няма;  
- причини за несъответствие – няма; 

- предприетите коригиращи действия – няма. 

 
   По Условие 10.4.6 
Данните за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, 

са посочени в Таблица 4.3.2 

 
      Таблица 4.3.2 

Замърсител Количество (кг) емитиран замърсител 

отпадъчните води за единица капацитет  

Общ азот 0,00005 

Общо фосфор 0,000005 

 

       
 



 

4.4.  Управление на отпадъците 
 
Прилагат се инструкции за: 

 периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при 
образуването на отпадъци с определените такива в условията на 

разрешителното, установяване на причините за несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 11.1.2). 

 периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с 

условията в разрешителното, на причините за установените 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 

11.3.8). 
 измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с 

условията на настоящото разрешително и за оценка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените 
такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва 

установяване на причините за несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия (съгл. Условия 11.7.2. и Усл. 11.7.3). 

 оценка на съответствието на съхранението с изискванията в Условие 

11А.1, установяване на причините за несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия (съгл. Условия 11.А.2). 

 
По Условие 11.9.2. Операторът документира всички 

измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и 
докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно 
количество и изчислените стойности на годишните норми за ефективност, на 

отпадъците образувани пряко от производствения процес – Таблица 4.  
 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт  
 

Временно 
съхранени

е на 
площадкат

а 

 
 

Транспортиране 
– собствен 
транспорт/ 

външна фирма 
t 

Съответс
твие 

Количеств
о за 
съхранени
е 
t/y,  КР 
567-Н0 
/2018 г. 

Реално 
измерено/ 
t 
 2020 

Количество 
t/ единица 
капацитет 
КР 567-Н0- 
/2018 г. 

Реално 
измерено 
2020 

Животински 
изпражнения, 

урина и тор 
(включително 
използвана 
постелна 
слама), 
отпадъчни 
води, разделно 
събирани и 
пречиствани 
извън мястото 
на 
образуването 
им 

02 01 06 6 200 3 289,02 52 31 

 
 

 
 

 
 
 

Не 

 
 

 
 

Външна фирма 
 

 
Транспортирано: 

3 289,02 т 
Да 



Отпадъци от 
животински 
тъкани. 

02 02 02 - 2,976 - - 

 
 
 
 

Не  

 
 
 
Външна фирма 

 
Транспортирано: 

2,976 т 

Да 

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 4 
 

0,057 
- - 

 
 
 
 
 

Да 

 
 
 
 
 

- 
Да 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 4 0,080 - - 

 
 
 

Да 

 
 
- 

Да 

Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 

опасни 
вещества или 
замърсени с 

опасни 
вещества 

15 01 10* 0,5 0,012 - - 

 
 
 
 

Да 

 
 
 
- 

Да 

Отпадъци, 
чието 

събиране и 
обезвреждане 

е обект на 
специални 

изисквания с 
оглед 

предотвратява
нето на 

инфекции 

18 02 02* 0,1 0,010 - - 

  
 
    
 

Да 
 

 
 
 
 

- 
Да 

Отпадъци от 
чугун и 
стомана 

19 10 01 50 4,100 - - 

 
 

Да  

 
 
- 
 
 

Да  

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от собствена 

дейност 
Отпадък 

 

Код 

 

Оползотворя

ване на 

площадката 

 

Обезвреждан

е  

на 

площадката 

 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане/t* 

Съо

твет

ств

ие 

 

Животински 

изпражнения, урина и 
тор (включително 

използвана постелна 
слама), отпадъчни 

води, разделно 
събирани и 

пречиствани извън 
мястото на 

образуването им 

02 01 06 

 
 

 
 

 
 
- 

 
 

 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 

„Делтън” ООД и  
„Д франчайз Ко- 

Бългаия”АД 
 

R 03  
Рециклиране/възстановяв
ане на органични 
вещества, които не са 
използвани като 
разтворители, 
включително чрез 

компостиране и други 

Да 



 
 

процеси на биологична 
трансформация 
R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършване 

на която и да е от 
операциите R1 - R12, 

освен временното 
съхраняване до 
събирането им на мястото 
на образуване 
 

Предадено: 

3 289,02 т 

Отпадъци от 
животински тъкани. 

02 02 02 

- -  
„Екарисаж Варна” ЕООД 

 
Предадено: 

2,976 т  

Да  

 
Условие 11.9.3: 

 
По Условие 11.1.2:   

-брой и обект на проверките - 1 бр. проверка на съответствието на нормите за 
ефективност при образуването на отпадъци, с условията в КР; 
-установени несъответствия- няма; 

-причини- няма; 
-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети- няма. 

 
По Условие 11.3.8: 
- брой и обект на проверките – 4 бр. проверки на съответствието на 

предварителното съханение на отпадъците, с условията в КР; 
-установени несъответствия- няма; 

-причини- няма; 
-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети- няма. 
 

 
По Условие 11.7.3: 

- брой и обект на проверките - 1 бр. проверка на съответствието на 
наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените 
такива в условията на разрешителното; 

-установени несъответствия- няма; 
-причини- няма; 

-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети- няма. 
 
Условие 11А.4.1: 

 
През 2020г. са образувани: 

- птича тор (СЖП Категория ІІ) – 3 289,02  т; 

- пера, перушина, кръв и др. отпадъци (СЖП Категория ІІ) – 2,976 т. 

 
Условие 11А.4.2: 
През 2020г. не е извършвано съхраняване на СЖП, те се извозват 

непосредствено след генерирането им. При затруднение за директно предаване 
е налично торохранилище, което е бетонирано, с непропускливи дъна и стени. 



Извършени са 4 бр. проверки, на състоянието на площадката, не са 
констатирани несъответствия.  
През 2020г са предадени:  

- птича тор (СЖП Категория ІІ) -  3 289,02  т., на „Делтън” ООД и  „Д франчайз 

Ко- Бългаия”АД, които ги използват за производството на биогаз.    

- пера, перушина, кръв и др. отпадъци (СЖП Категория ІІ) - 2,976 т., 
предадени на „Екарисаж Варна” ЕООД за мобилна инсинерация.  

 
 

4.5 Шум 

 
 

Съгласно Условие 12.2.1. от КР 567-Н0/2018г да се извършва не по-

малко от един път в рамките на две последователни календарни години 
наблюдение на общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива 

на шум в определени точки по границата на площадката, еквивалентни нива на 
шум е мястото на въздействие. 
 

Прилагана инструкция за периодично наблюдение на показателите на шум 
по Условие 12.2.1 на Комплексното разрешително, оценка на съответствието, 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на корегиращи 
действия (съгл. Условия 12.2.2. и 12.2.3). 

 
Наблюдението на шумовите нива беше извършено на 

21;22;21.12.2020г. от Акредитирана лаборатория, за което са издадени 

Протоколи №2952К/31.12.2020г.; №: 2918К/15.01.2021г.;  
№: 2918К.1/15.01.2021г.; 

 

По Условие 12.3.3. през изтеклата 2020 г. не са постъпили оплаквания от 
живущи около площадката.  

Резултатите от извършените наблюдения и мониторинг през 2020 г. година 
са отразени в Таблица 6.1, Таблица 6.2, Таблица 6.3.  

През отчетния период не са установени несъответствия. 
 

 

Таблица 6.1. Шумови емисии дневно – от 09:30 ч. до 10:20ч., на 
31.12.2020г.  

Протокол №: 2952К/31.12.2020г.;  
 

Място на 
измерването 

Ниво на 
звуково 

налягане в dB 

(A) 

Измерено 
през деня 

Съответствие 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 1 

70 52,5±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 2 

 
70 48,3±0,4 ДА 



Място на 

измерването 

Ниво на 
звуково 

налягане в dB 
(A) 

Измерено 

през деня 
Съответствие 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 3 

 
70 51,8±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 4 

 

70 56,3±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 5 

 
70 52,7±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 6 

 
70 48,6±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 7 

 

- 44,0±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 8 

 
- 46,9±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 9 

 
- 43,1±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 10 

 

70 47,9±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

/точка в място на 

въздействие/ 

 
55 23,5±1,4 ДА 

Ниво на обща 
звукова мощност 

 

- 98,4±4,0 ДА 

           
          Таблица 6.2 Шумови емисии вечерно – от 21:30 ч. до 22:50 ч               

21.12.20; 
Протокол №: 2918К/15.01.2021г.;  

 

Място на 

измерването 

Ниво на 
звуково 

налягане в dB 
(A) 

Измерено 

вечерта 
Съответствие 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 1 

 
70 51,6±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 2 

 

70 47,3±0,4 ДА 



Място на 

измерването 

Ниво на 
звуково 

налягане в dB 
(A) 

Измерено 

вечерта 
Съответствие 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 3 

 
70 50,4±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 4 

 

70 54,3±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 5 

 
70 50,7±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 6 

 
70 53,4±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 7 

 

- 48,7±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 8 

 
- 45,2±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 9 

 
- 46,8±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 10 

 

70 47,1±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

/точка в място на 

въздействие/ 

 
50 23,1±1,3 ДА 

Ниво на обща 
звукова мощност 

 

- 98,0±4,0 ДА 

 
 

 
 

Таблица 6.3 Шумови емисии нощно – от 23:10 ч. на 21.12.2020 г. 

до 00:30 ч. на 22.12.2020г.; 
Протокол №: 2918К.1/15.01.2021г.;  

 

Място на 
измерването 

Ниво на 

звуково 
налягане в dB 

(A) 

Измерено 
през 

нощта 

Съответствие 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 1 

 
70 50,8±0,4 ДА 



Място на 

измерването 

Ниво на 
звуково 

налягане в dB 
(A) 

Измерено 

през 
нощта 

Съответствие 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 2 

 
70 46,7±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 3 

 

70 49,3±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 4 

 
70 53,6±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 5 

 
70 49,5±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 6 

 

70 51,2±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 7 

 
- 46,9±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 8 

 
- 44,8±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 9 

 

 
- 

47,4±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

Точка 10 

 
70 46,0±0,4 ДА 

Еквивалентно 

ниво на шума 

/точка в място на 

въздействие/ 

 
45 22,0±1,3 ДА 

Ниво на обща 
звукова мощност 

 
- 96,9±4,0 ДА 

 

 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 
 
Прилагани инструкции за: 

 периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 
оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 

отстраняване на течове (съгл. Условие 13.1.2). 
 мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни 

вещества върху производствената площадка (включително и 
обвалованите зони). (съгл. Условие 13.1.4). 



 предотвратяване на наличие на течности в резервоари, 
технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са 
установени течове, до момента на отстраняването им. (съгл. Условие 

13.1.5). 
 периодична проверка и поддръжка на канализационната система за 

отпадъчни води на площадката. (съгл. Условие 13.1.6). 
 

Условие 13.4.4 

По условие 13.1.2 са извършени 2 бр. проверки на тръбопроводите и 
оборудването при което не са констатирани несъответствия. 

По условие 13.1.4 са извършени 4 бр. проверки за изпълнението на 
мерките за отсраняване на разливи, при което не са констатирани 
несъответствия. 

     По условие 13.1.5 са извършени 2 бр. проверки за наличие на течности в 
резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от 

които са установени течове, до момента на отстраняването им. Не е 
констатирано използване на неизправно оборудване. 

По Условие 13.1.6 са извършени 2 бр. проверки на състоянието на 

канализационата мрежа и черпателните резервоари, при която не са 
констатирани несъответствия. 

 
По Условие 13.4.5 

 
Резултатите от собствения мониторинг на почвите са представени в 

следващата таблица.  
 

Таблица 7 Опазване на почви - Протокол № 1112К/13.12.2019г.  
Показател Концентрация в почвите 

(базово състояние), 

съгласно КР 

Пробовзе

мна точка 

Резултати от мониторинг Честота 

на 

монито-

ринг 

Съотве

тствие 

Точка 1 Точка 2 

 
Точка 1 Точка 2 

 

Активна 
реакция 

(pН) 

0÷10 см 
7.19 ± 
0,63 

0÷10 см 
7.24 ± 0.63 

Т 1; Т2 0÷10 см 
7.22 ± 0,63 

0÷10 см 
7.31± 0.64 

Веднъж 
на 

10 години 

Да 

 
10÷40 см 

7.16 ± 0,62 

 
10÷40 см 

7.19 ± 0.63 
10÷40 см 

7.54 ± 
0,64 

10÷40 см 
7.13 ± 0.62 

Общ азот  0÷10 см 

27 ± 4 
(mg/kg) 

0÷10 см 

38 ± 6 
(mg/kg) 

Т 1; Т2 0÷10 см 

28 ± 2 
(mg/kg) 

0÷10 см 

39± 2 
(mg/kg) 

Веднъж 

на 
10 години 

Да 

 
10÷40 см 

26± 2 
(mg/kg) 

 
10÷40 см 

32 ± 2 
(mg/kg) 

10÷40 см 

24 ± 4 
(mg/kg) 

10÷40 см 

26 ± 4 
(mg/kg) 

Фосфати 0÷10 см 
15.7 ± 0.3 
(mg/kg) 

0÷10 см 
75.5 ± 1.3 
(mg/kg) 

Т 1; Т2 0÷10 см 
16.4 ± 0.3 
(mg/kg) 

0÷10 см 
82.1 ± 1.5 
(mg/kg) 

Веднъж 
на 

10 години 

Да 

10÷40 см 
14.9 ± 0.3 
(mg/kg) 

10÷40 см 
60.5 ± 1.1 
(mg/kg) 

10÷40 см 
15.3 ± 0.3 
(mg/kg) 

10÷40 см 
61.4 ± 1.1 
(mg/kg) 

Нефто 
продукти 

0÷10 см 
125 ± 16 

0÷10 см 
93 ± 12 

Т 1; Т2 0÷10 см 
118 ±15 

0÷10 см 
97 ± 12 

 
Веднъж 

Да 



Показател Концентрация в почвите 

(базово състояние), 

съгласно КР 

Пробовзе

мна точка 

Резултати от мониторинг Честота 

на 

монито-

ринг 

Съотве

тствие 

Точка 1 Точка 2 

 
Точка 1 Точка 2 

 

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) на 

10 години 

10÷40 см 
133 ± 17 
(mg/kg) 

10÷40 см 
111± 14 
(mg/kg) 

10÷40 см 
106 ± 13 
(mg/kg) 

10÷40 см 
86± 11 
(mg/kg) 

 

 

Резултатите от собствения мониторинг на подземните води са представени 
в следващата таблица.  
 

Таблица 8 Мониторинг на подземни води, каптаж на естествен извор, 

 Протоколи № 1487К/18.07.2019г., № 1487К/24.07.2019г. 

Показател Точка на 

пробовзе

мане 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота 

на 

монитор

инг 

Съответ

ствие 

Активна 

реакция 

pH единици  

каптаж на 

естествен извор 

 

7,16 

Веднъж на пет 

години 

Да 

Амониев 

йон 

mg/l 

каптаж на 

естествен извор 

 

  0,49±0,03 

Веднъж на пет 

години 
Да 

Нитрати  

mg/l 

каптаж на 

естествен извор 

 

3,18±0,09 
Веднъж на пет 

години 
Да 

Нитрити  

mg/l 

каптаж на 

естествен извор 

 

0,06 ±0,008 
Веднъж на пет 

години 
Да 

Фосфати 

mg/l 

каптаж на 

естествен извор 

 

0,46±0,011 

Веднъж на пет 

години 
Да 

 
 

Условие 13.4.6 
През 2020г. не е било необходимо предпремането на допълнителни 

мерки за опазване на почвата и подземните води.  
 

 Прилагани инструкции за: 
 за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на 

инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, 

осигуряващи оптимално протичане на производствените процеси и 
документиране на действията по пускане и спиране (съгл. Условие 15.1 

и Условие 15.2) 
 

Условие 15.3.  

Операторът е изработил План за мониторинг при анормални режими на 
инсталацията по Условие 2. През 2020 г. не е регистриран анормален режим на 

инсталацията по Условие 2, поради което Опрераторът не е провеждал 
мониторинг при анормални режими на работа. 

 



 

V Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в 

съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 
 
 

VI Прекратяване работата на инсталацията или части от тях 
 

 
По Условие Условие 16.6 
През 2020 г. инсталациите или части от тях не са прекратявали дейността 

си. Поради тази причина не е представян план на действията при закриване на 
дейностите в инсталациите по Условие 2 (Условия 16.2 и 16.4. КР 567-Н0/2018 
г.). 

 
 

VII Свързани с околната среда аварии, оплаквания и 
възражения 
 

 

7.1.  Аварии 
 

През 2020 г. не е имало аварийни ситуации на територията на 

„КОКОИМПЕКС” ООД, гр. Смолян, поради което Таблица 9 не е попълнена. 
 

Таблица 9 Аварийни ситуации   
 
Дата на 

 инцидента 

Описание 

на 
инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които  
са уведомени 

      
 
7.2.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за които е издадено КР 
 

През 2020 г. не е имало оплаквания или възражения, свързани с дейността 
на на „КОКОИМПЕКС” ООД, гр. Смолян, поради което Таблица 10 не е 
попълнена. 

 
Таблица 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за която е предоставено КР 
 
Дата на 

оплакването или 
възражението 

Приносител 

на 
оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

 са уведомени 

      

      

 
 



 

 

VIII. Подписване на Годишния Доклад 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Декларация 
 

 
  

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишния доклад по околна среда за 2020 г. за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително № 567-Н0/2018 г. на „КОКОИМПЕКС” ООД, площадка гр. 
Смолян. 

 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ 

или МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 
 

 
 

 
 

Дата:17.02.2021г.       
 

 

 
 

 
 

 
Подпис: ........................... 

Димитър Бояджиев 
        /Управител/ 

                           /печат/ 
 

 


