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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

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

ЗООС. Комплексното разрешително е с дата на подписване 08.10.2008 г. и е влязло в сила на 

15.11.2008 г. Последната актуализация на КР е с решение КР №322-Н0-И0-А2 от 2018 г., 

влязло в сила на 30.05.2018 г.  

Данните в настоящия Доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

гореспоменатото Комплексно разрешително включващ периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 

година. 

 

За кланицата е получено Удостоверение за временна регистрация на обект за производство 

на храни № 101/27786 от 06.11.2018 г. Получено е Удостоверение за въвеждане в 

експоатация №17/20.11.2018 г. През 2020 година кланицата не е експлоатирана. 

 

В края на месец юли 2019 год. във връзка с регистрирана епизоотия на Африканска чума по 

свинете (АЧС), разплода и отглеждането на животни в свинекомплекса бе спряно със 

Заповед № РД22-1430 от 24.07.2019г на МЗХГ и БАБХ  и Заповед № 692 от 24.07.2019г на 

ОДБХ гр. Русе, а наличните животни ликвидирани и загробени. С писма с  вх.№ АО-

3315/26.07.2019до РИОСВ Русе, вх.№ КД-07-2652/26.07.2019г. до Басейнова дирекция – 

Дунавски район гр. Плевен и вх. № СП-4849/25.07.2019г. и кмета на общ. Сливо поле, 

Дружеството обяви начало на аварийна ситуация. Предприети бяха съгласувани действия по 

освобождаване на свинекомплекса от животни, както и основнo почистване, измиване и 

дезинфекция на цялата площадка на Свинекомплекс Бръшлен АД. Подадено е  Заявление за 

населване с животни - репопулация  до Директора на ОДБХ гр.Русе от 10.12.2019 г. с вх. № 

3996/10.12.2019г. съобразена с влязлата в сила Стандартна Оперативна Процедура /СОП/.  

С писмо изх.№ 94/22.01.2020 на БАБХ – Областна дирекция по безопасност на храните е 

получено разрешение за ново населване на свинекомплекса.   

 

През отчетната 2020 година не е извършена проверка от РИОСВ – Русе.  

 

С писмо вх.№ 8999/05.02.2020 г. в ИАОС са внесени Годишни отчети за отпадъците 

образувани през 2019 г. 

 

С изх.№КД-07-1322/12.02.2020 в БДДР и РИОСВ е внесен ГДОС за дейностите на 

площадката през 2019 г.  
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1. УВОД  

 

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

“СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД, с. Бръшлен 
 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията: 
 

с. Бръшлен 7069, общ. Сливо Поле, обл. Русе 
 

1.3. Регистрационен номер на КР: 
 

КР №322-HO/2008 (актуализирано с Решение №322-Н0-И0-А1/2012, актуализирано с 

Решение № 322-Н0-И0-А2/2018г) 

 

1.4. Дата на подписване: 

 

Комплексното разрешително е с дата на подписване 08.10.2008 г., актуализирано с решение 

№322-Н0-И0-А1/2012 на 27.11.2012 год, актуализирано с Решение № 322-Н0-И0-А2/2018г от 

15.05.2018г. 

 

1.5. Дата на влизане в сила на КР: 

 

Комплексното разрешително е влязло в сила на 15.11.2008 г. Актуализираното решение 

№322-Н0-И0-А1/2012 влиза в сила на 11.12.2012 г. Актуализираното решение № 322-Н0-И0-

А2/2018г влиза в сила на 30.05.2018 г. 

 

1.6. Оператор на инсталацията: 
 

“СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД 
 

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

 

„СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД  

с.Бръшлен 7069, община Сливо поле, област  Русе 

e-mail: svkomplex@b-trust.org 

Тел. 08138/2427 

Факс: 08138/2429 

 

1.8. Лице за контакти:  
 

Д-р Христо Стойков – Изпълнителен Директор 

Тел. 08138/2427 

Факс: 08138/2429 

GSM : 0882601011 

 

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

 

„СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД  

с.Бръшлен 7069, Община Сливо поле, област  Русе 

e-mail: svkomplex@b-trust.org 

Тел. 08138/2427 

Факс: 08138/2429 

mailto:svkompex@b-trust.org
mailto:svkompex@b-trust.org


ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  

КР № 322-Н0-И0-А2/2018г 

“СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД, с.Бръшлен 4     

 

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

инсталацията:  

 

Основната дейност на предприятието е интензивно отглеждане на свине-майки, което 

включва: 

 Три нива на развъждане – нуклеус, репродуктор и стоков комплекс. 

В нуклеуса се осъществява чистопородно развъждане на Датски Йоркшир с Датски 

Ландрас. В репродуктора се осъществява кръстосване на F1 x Дюрок, тестиране и 

ремонт на стадото; 

 Отглеждане на отбити от майките прасетата сукалчета, докато подрастват (до30 кг) 

 Угояване на прасета до 100 -110 кг  

 Реализиране на угоени животни извън комплекса; 

 Производство на фураж; 

 Клане на животни за добив на трупно месо и разфасовки. 

 

 

Инсталация, която попада в т. 6.6 на Приложение 4 на ЗООС: 

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине 

 Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в); 

 Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6 б). 

 

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 Отглеждане на подрастващи прасета; 

 Кланичен пункт; 

 Фуражен завод 

 Кланица. 

 

1.11.Производствен капацитет на инсталациите:  

 

№ Инсталация 
Брой 

сгради 

Брой места за 

свине в една 

сграда 

Капацитет, 

места за 

свине 
(скотоместа) 

Реално 

производство 

за 2020 год. 

1. 

Отглеждане на свине 

майки 

13 

1 

250 

200 
3450 1466 

Отглеждане на свине за 

угояване (над 30 кг) 

6 

1 

2 500 

2 400 
15 000 2555 

 

№ 

Инсталации, които не попадат 

в обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС: 

Капацитет Реално производство за 2020 год. 

1. Кланичен пункт* 3 т/ден  трупно месо 0,006 т/ден трупно месо 

2. Фуражен цех 120 т/ден фураж 14.5 т/ден. фураж 

3. Кланица** 23,1 т/ден трупно месо 0 т/ден. трупно месо  

4. 

Инсталация за интензивно 

отглеждане на подрастващи 

прасета (между 8 и 30 кг.) 
-  3267 

*Кланичният пункт е регистриран от БАБХ с Удостоверение №101/23279/18.08.2016г.  

** Кланицата е пусната в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 

17/20.11.2018г.  
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1.12.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  

 

Регионална инспекция по околна среда и води – Русе 

гр. Русе 7000 “Придунавски булевард” № 20, п.к. 26 

e-mail: riosv@ruse.bg 

 

1.13.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

 

Басейнова Дирекция – Дунавски район 

Адрес: 5800, гр. Плевен, пк 1237 

ул. “Васил Левски” No.1 ет.16 

e-mail: bd_dr_pl@yahoo.com 

 

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

околната среда 

 

В Дружеството няма назначен еколог. Отговорните лица и структурата на управлението по 

отношение на опазването на околната среда са представени на схемата по-долу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативното управление на дейностите по опазване на околната среда се изпълняват от 

Изпълнителния Директор. 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР 

Зам. ДИРЕКТОР и 

Ръководител сектор 

„ПРОИЗВОДСТВО

“ 

Главен 

Счетоводител 
Ръководител сектор 

„ТРАНСПОРТ“ 

Домакин 
ЕЛМО и 

Ръководител сектор 

„СТРОИТЕЛСТВО“ 

 

Ветеринарен 

лекар 

mailto:riosv@ruse.bg
mailto:bd_dr_pl@yahoo.com
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

  

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

околната среда (СУОС). Системата е въведена със заповед на Изпълнителния Директор и е в 

сила от 30.05.2018г. 

 

2.1. Експлоатация и поддръжка: 

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

изисквани с разрешителното. Списък с инструкциите е представен във формуляр ФКР 5.1 -

Списък на инструкциите за експлоатация и поддръжка.  

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Изпълнителният Директорът.  

 

2.2. Мониторинг на техническите и емисионните показатели 

В изпълнение на Условие 5.2 от КР са изготвени и се прилагат инструкции за  мониторинг 

на техническите и емисионните показатели. Списък с тези инструкции е представен във 

формуляр ФКР 5.2 - Списък на инструкциите за мониторинг на техническите и 

емисионните показатели. 

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Изпълнителният Директорът. 

 

2.3. Оценка на съответствието на стойностите на емисионните и 

техническите показатели  

В изпълнение на Условие 5.3 от КР са изготвени и се прилагат инструкции за периодична 

оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели. Списък 

с тези инструкции е представен във формуляр ФКР 5.3 - Списък на инструкциите за 

периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите 

показатели с определените в условията на КР.  

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Изпълнителният Директорът. 

 

2.4. Установяване на причините за допуснатите несъответствия 

В изпълнение на Условие 5.4 от КР е изготвена и се прилага инструкция за установяване на 

причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия ИКР 5.4 

- Инструкция за Установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. Документирането по тази инструкция се извършва 

във формуляр ФКР 5.4 - Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращи 

действия. 

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Изпълнителният Директорът. 

 

Установено е, че инсталациите и съоръженията работят в съответствие с критериите, 

заложени в условията на Комплексното разрешителното. Не е имало необходимост от 

предприемане на коригиращи действия. 

 

Всички несъответствия и коригиращи действия се документират във формуляри, които се 

съхраняват на площадката и се предоставят при поискване на компетентните органи. 

Отговорните за изпълнението на инструкциите, попълването и съхранението на данните от 

мониторинга са лицата, посочени в съответните инструкции. 

 

2.5. Нормативни разпоредби 

В изпълнение на Условие 5.5 от КР е изготвена и се прилага инструкция за периодична 

оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по 

Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове и да уведомява ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организационните/технически действия за постигане 
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съответствие с тези нормативни разпоредби ИКР 5.5 - Инструкция за периодична оценка на 

наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, 

произтичащи от нови нормативни актове и за уведомяване на ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организа-ционни/технически действия за постигане 

съответствие с тези нормативни разпоредби. Документирането по тази инструкция се 

извършва във формуляр ФКР 5.5 - Списък на нормативните актове. 

 

Отговорен за прилагането на инструкцията е Изпълнителният Директорът. 

 

В изпълнение на Условие 5.6 резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5 се 

извършва във формуляр ФКР 5.6 - Периодична оценка на наличие на нови нормативни 

разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2.  

 

 

2.6. Документиране 

 

В съответствие с Условие 5.7 се прилагат инструкция ИКР 5.7 - Изисквания за 

документиране в съответствие с условията в КР. Тази инструкция определя начините за 

документиране в съответствие с условията на КР. 

 

По-долу са изброени формулярите, които са попълнени в съответствие с изискванията в 

комплексно разрешително КР № №322-HO/2008, актуализирано с решение №322-Н0-И0-

А1/2012, актуализирано с Решение № 322-Н0-И0-А2/2018 г: 

o ФКР 4.2.2  - Количество на използваните скотоместа по групи животни 

o ФКР 4.2.3 - Брой постъпващи и напускащи животни, включително новородени и 

умрели 

o ФКР 5.1 - Списък на инструкциите за експлоатация и поддръжка 

o ФКР 5.2 - Списък на инструкциите за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, съгласно условията в комплексното разрешително 

o ФКР 5.4 - Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращи действия 

o ФКР 5.5 – Списък с нормативните актове 

o ФКР 5.6 - Периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към 

работата на инсталацията по Условие 2 

o ФКР 8.1.5.2 - Оценка на съответствието на изразходваните количества вода за 

производствени нужди 

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

течове и установяване на причините за тях 

o ФКР 8.1.5.5 - Проверка на поилните системи 

o ФКР 8.2.2.1 - Измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества 

електроенергия 

o ФКР 8.2.2.3 - Резултати от изпълнението на инструкция за експлоатация и поддръжка 

на кварцови лампи за отопление на бозайници, вентилатори на производствените 

халета и шнекове за хранене 

o ФКР 8.3.2.1 - Измерване/изчисляване и документиране на годишната консумация на 

фураж 

o ФКР 8.3.5.1 - Проверка на резервоарите и складовете, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия 

o ФКР 9.1.3.1 - Контролирани параметри на пречиствателно съоръжение – ръкавен 

филтър към Фуражен цех 

o ФКР 9.2.8 - Мониторинг на екскретиран азот, фосфор и амоняк 

o ФКР 9.3.13 - Резултати от изпълнение на мерките/техниките, описани в Условия: 

9.3.9., 9.3.9.1., 9.3.10. 9.3.10.1., 9.3.9.11. и 9.3.11.1. 
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o ФКР 9.4.4 - Оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните 

рецептори 

o ФКР 9.5.2.3 - Резултати от изпълнение на мерките за предотвратяване/намаляване на 

интензивно миришещи вещества 

o ФКР 9.5.2.4 - Регистър на оплаквания за миризми 

o ФКР 10.2.2 - Мониторинг на контролирани параметри на пречиствателните 

съоръжения за отпадъчни води и оценка на съответствието 

o ФКР 10.2.3 - Проверка на канализационната мрежа на площадката, отстраняване на 

течове и установяване на причините за тях 

o ФКР 10.2.4 - Проверка и поддръжка на съоръженията за съхранение на течен тор 

o ФКР 11.9.2 - Измерване/изчисляване на количествата генерирани отпадъци, оценка на 

съответствието, установяване на причините за несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия 

o ФКР 12.3.1 - Резултати от собствен мониторинг на шум в околна среда, оценка на 

съответствието на установените еквивалентните нива на шум, причини за 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия 

o ФКР 13.7.1 - Проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното 

отстраняване 

o ФКР 13.7.2 - Дневник на  разливите  

o ФКР 13.9 - Предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните 

води 

o ФКР 14.3 - Дневник на аварийните ситуации 

o ФКР 14.4 - Списък с мерки за предотвратяване, контрол или ликвидиране на 

последствията при аварии и оценка на възможността за изпускане в канализацията в 

резултат на аварийни ситуации  

o ФКР 14.5 - Ситуации, изискващи незабавна реакция на Общината или РИОСВ 

o ФКР 15.1 - Регистър на анормалните емисии 

 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

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

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

сравнение за употребата на ресурси през  2017, 2018, 2019 и 2020 г. 

 

Ресурс 2017 2018 2019 2020 

Вода: 

     свине-майки 

     свине за 

угояване 

4,333 

m3/ед.продукт 

0,485 

m3/ед.продукт 

5,02 

m3/ед.капацитет 

0,511 

m3/ед.капацитет 

6,728 

m3/ед.капацитет 

0,627 

m3/ед.капацитет 

4,017 

m3/ед.капацитет 

1,382 

m3/ед.капацитет 

     

Електроенергия: 

     свине-майки 

     свине за 

угояване 

169,5 

kWh/ед.продукт 
32,6 

kWh/ед.продукт 

241,3 

kWh/ед.капацитет 

31,2 

kWh/ед.капацитет 

239,31 

kWh/ед.капацитет 

30.14 

kWh/ед.капацитет 

128,01 

kWh/ед.капацитет 

30.54 

kWh/ед.капацитет 

Забележка: Консумацията на ресурси в този тип дейност - интензивно отглеждане на свине - 

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

животните, хранителните диети на отделните категории животни и др. 
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3.1. Използване на вода: 

На “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД е издадено Разрешително за водовземане 

№11520184/17.12.2013, което е със срок на действие 17.12.2023 г. С Решение 

№2188/10.08.2017 е направено изменение на разрешителното за водовземане от подземни 

води в което е разрешена цел за водовземане – водоснабдяване за животновъдство – 268993 

м3/год. 

Съгласно Условие 8.1.1 Дружеството използва вода за производствени нужди 

(производствени, питейни и противопожарни) съгласно условията в Разрешителното за 

водовземане. Разрешените водни количества са за питейни, производствени и 

противопожарни нужди.  

Докладването на количествата използвана за периода вода е в съответствие с Условиe 6.2.3. 

 

Съгласно Условие 8.1.5.1 общото количество изразходвана вода се отчита чрез два броя 

водомери - един при сондажния кладенец и един на водопровода, снабдяващ с водни 

количества за битови нужди.  

 

Водата се използва като питейна за животните, за миене, за технологични, битови и за 

противопожарни нужди, както и за кланицата. 

Прилагат се инструкции за: 

 ИКР 8.1.3 - Инструкция за експлоатация и поддръжка на поилната система 

(съгласно Условие 8.1.3); 

 ИКР 8.1.4 - Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на 

площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях 

(съгласно Условие 8.1.4);  
 ИКР 8.1.5.2 - Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества вода за производствени нужди (съгласно Условие 

8.1.5.2); 

 ИКР 8.1.5.3 - Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните 

количества вода за производствени нужди, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгласно Условие 

8.1.5.3). 

Резултатите от прилагането на инструкциите и отчитането на измерените количества се 

документират в отделни формуляри, които се съхраняват на територията на комплекса и ще 

се предоставят при поискване от компетентните органи. 

За 2020 година консумацията на вода за производството на единица продукт за 

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

Това е резултат на изпълнение на Условия 8.1.2, 8.1.5.2 и 8.1.5.3, както и  съгласно Условие 

8.1.6.1 и Условие 8.1.6.2. 

Таблица 3.1-1 
 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

количество 

вода за 2020 год. 

Използвано 

количество за 

ед. капацитет 

Съответ-

ствие 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки 

ЕС1 

Няма 

ограничение за 

годишното 

количество в КР 

9,125 

m3/ед.капацитет 
7 062 m3 

4,017 

m3/ед.капацитет 
Да 

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

ЕС1 

Няма 

ограничение за 

годишното 

количество в КР 

4,563 

m3/ед.капацитет 
3 531 m3 

1,382 

 m3/ед.капацитет 
Да 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  

КР № 322-Н0-И0-А2/2018г 

“СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД, с.Бръшлен 10     

 

Съгласно Условие 8.1.4 се извършва ежедневно визуален преглед и контрол на 

водопроводната мрежа, както и цялостна проверка поне един път годишно. Резултатите се 

записват във формуляр ФКР 8.1.5.4 - Проверка на водопроводната мрежа на площадката, 

отстраняване на течове и установяване на причините за тях.  
 

Брой извършени проверки на поилната система през 2020 година - 12 броя. 

Брой установени течове - не са установени течове.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени 

течове и несъответствия. 

 

Съгласно Условие 8.1.3 и в съответствие с Условие 8.1.5.5 се извършват проверки на 

поилната система поне един път месечно. Резултатите се записват във формуляр ФКР 8.1.5.5 

- Проверка на поилните системи. 

 

Брой извършени проверки на поилната система през 2020 година - 12 броя. 

Брой установени неизправности -  не са установени.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени  

несъответствия. 

 

В резултат на прилагане на инструкцията по Условия  8.1.3, 8.1.4, и 8.1.5.2 не са установени 

отклонения и не са предприети коригиращи действия. 

 

3.2. Използване на енергия 
 

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

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

а другият клон е от подстанция „Тутракан”. И двете захранвания са с високо напрежение 

20kV. 

Консумацията на електроенергия за площадката се отчита посредством три  измервателни 

устройства (електромери):  

 за линията от п/с Тутракан с електромер, монтиран в главното разпределителното 

табло на разпределителната станция в свинекомплекса, 

 за линията от п/с Бабово с електромер, монтиран в п/с Бабово. 

 

В изпълнение на Условие 8.2.1.2 Дружеството е разработило инструкция ИКР 8.2.1.2 -  

Инструкция за експлоатация и поддръжка на кварцови лампи за отопление на бозайници, 

вентилатори на производствените халета и шнекове за хранене. 
 

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

измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия. 

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

показанията на измервателните устройства.  

Месечната консумация на електроенергия за инсталациите, попадащи в обхвата на 

Приложение 4 от ЗООС, се изчислява на база номиналната мощност на консуматорите и 

времето, за което те са били в експлоатация за съответния месец. 

Данните от измерването/изчислението на консумацията на електроенергия се документират 

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

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

съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия в съответствие с 

Условие 8.2.1.  

 

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 и Условие 8.2.3.2 в Таблица 3.2-1 по-долу са представени 

данни, относно консумацията на електроенергия за 2020 година, изразена като годишна 

консумация за производство на единица продукт за инсталациите, попадащи в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС. 

 

Таблица 3.2-1 

Електроенергия 

Количество за 

единица капацитет, 

съгласно КР 

Използвано 

количество за единица 

капацитет за 2020 год. 

Съответствие 

 

Инсталация за 

интензивно отглеждане 

на свине-майки 

295             

кWh/единица капацитет 
128,01                                      

кWh/единица капацитет 
Да 

Инсталация за 

интензивно отглеждане 

на свине за угояване 

(над 30 кг.) 

32,7             

кWh/единица капацитет 
30,54                                     

кWh/единица капацитет 
Да 

 

За 2020 година не са установени несъответствия с условията на Комплексното разрешително 

при употребата на електроенергия. 

Не се е налагало и не са извършени коригиращи действия, в резултат на изпълнение на ИКР 

8.2.2.2 - Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества 

електроенергия, установяване на причини за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 
 

Съгласно Условие 8.2.2.3  са документирани резултатите от проверката на оборудването в 

отделен формуляр ФКР 8.2.2.3 - Резултати от изпълнението на инструкция за 

експлоатация и поддръжка на кварцови лампи за отопление на бозайници, вентилатори на 

производствените халета и шнекове за хранене. 
 

Брой извършени проверки на оборудването през 2020 година - 72 броя. 

Не са установени несъответствия. 

Не се е налагало и не са извършени коригиращи действия. 

 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 

В актуализираното КР № 322-Н0-А2/2018 няма условия, свързани с употребата на суровини, 

спомагателни материали и горива. 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 
 

Съгласно Условие 8.3.2.1 от 22.02.2021г. ще се прилага инструкция ИКР 8.3.2.1 - 

Инструкция за изчисляване и документиране на годишната консумация на фураж за 

инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС. Резултатите 

от изчисленията ще се документират във формуляр ФКР 8.3.2.1 - Използвани количества 

фураж. Съгласно Условие 8.3.3.1 от 22.02.2021г. резултатите за употреба на фураж ще се 

докладват от 22.02.2021г. 
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Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на 

опасност, съгласно ЗЗВВХВС, се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в 

информационните листове за безопасност (съгласно Условие 8.3.4.1). Копие от 

информационните листове се съхраняват на площадката на предприятието. 
 

Съгласно Условие 8.3.4.4 с писмо от 25.05.2018г. Операторът е представил в РИОСВ-Русе 

Схема с разположението на складовете за съхранение на ОХВ. 
 

Съгласно Условие 8.3.5.1. Дружеството прилага инструкция ИКР 8.3.5.1 - Инструкция за 

проверка на съответствието на резервоарите и складовете с експлоатационните 

изисквания, установяване не причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия. 
 

Брой извършени проверки на складовете и резервоарите през 2020 година - 72 броя. 

При проверките не са установени нарушения и поради това не се е налагало предприемане на 

коригиращи действия.  

 

Резултатите от проверките по Условие 8.3.5.1 и Условие 8.3.6.1. са документирани във ФКР 

8.3.5.1 - Проверка на резервоарите и складовете. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

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

 

Дружеството определя годишните количества на замърсителите изпускани или пренесени от 

предприятието, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. за създаване на 

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

вредни вещества, изпускани от този тип дейност – свиневъдство. 

 

От Дружеството не се изпускат отпадъчни води, а течната и твърдата фракция от торовата 

маса се събират в събирателни съоръжения и оттам е предвидено да се използват за 

наторяване извън предприятието. През 2020 година не са изпускани отпадъчни води и не са 

предавани такива за преработване. Поради това няма изпускане и надвишаване на 

пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно създаването на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

 

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

превишаване на количествата, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 г. Поради 

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

 

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

изчисляване, базирайки се на емисионни фактори за съответния замърсител. Тези фактори са 

взети от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ). 
Методиката се използва за провеждане на инвентаризация и определяне по балансов път на 

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

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

технологии, оборудване и действащата нормативна уредба за атмосферния въздух.  

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

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

относно създаването Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите 

(EРИПЗ) се изчисляват в съответствие с Условие 9.5.1.2.3. 

 

За конкретния случай са използвани следните емисионни фактори за изчисляване на 

замърсителите, съгласно Условие 9.5.2.6. 

 

 Замърсители във въздуха: 

Замърсител Дейност и съоръжение 
Код на процеса (SNAP 

CODE) 

Единица 

мярка 

Емисионен 

фактор 

Метан (CH4) 

Чревна ферментация 
100404 – Свине за угояване 

kg/ 1 брой 

животно 

1.5 

100412 – Свине-майки 1.5 

Управление на тор по 

отношение на органични 

съединения 

100503 – Свине за угояване 7 

100504 – Свине-майки няма 

Диазотен оксид 

(N2O) 

Управление на тор по 

отношение на азотни 

съединения 

Течна система 
кg/N2O- N на 

1 kg N 

брой/животно 

0.001 (<0.001) 

Складиране на твърдата 

фракция и пункт за 

изсушаване 

0.02 (0.005 – 0.03) 

 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Съгласно изискванията в действащото комплексно разрешително и плана за мониторинг 

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

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

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

долу са представени изполваните за конкретния случай параметри: 

 

Категория 

животни 

Общ екскретиран 

азот (Nex) за едно 

жизнено пространство 

за 2020г.   

[кг/год] 

Коефициент за 

превръщане на 

азота в амоняк 

(B) в торовата 

маса [%] 

Kоефициент на 

престой на 

торта (V) в 

помещенията 

[%] 

Kоефициент на 

престой на торта 

извън помещенията 

100-V  

[%] 

Свине за 

угояване 
11.47 18 90 10 

Свине-майки, 

вкл. прасенца 
17.66 18 90 10 

Подрастващи 

свине 
3.65 18 70 30 

 

 

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

въздуха за 2020 година (съгласно Условие 9.5.2.5). Стойностите в таблицата са изчислени 

като кг/год. и обхваща период от 366 дни. При изчислението на изпусканите замърсители се 

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

прасета и свине за угояване (над 30 кг.)) за 2020 година, а именно: 

 

 свине-майки     - 1466  броя, 

 нерези    - 17 броя; 

 подрастване    - 3267  броя. 

 свине за угояване (над 30 кг.) - 2555 броя. 

 

Таблица 1 
    Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

(колона 3) 

№ CAS 

номер 

Замърсител Метод Във 

въздух 

(колона 

1а) 

Във 

води 

(колона 

1 b) 

В 

почви 

(колона 

1 c) 

    Kg / год. Kg / 

год. 

Kg / 

год. 

Kg / год. Kg / год. 

1# 74-82-8 
Метан 

(CH4) 

C 

(изчисл.) 

“-“ 

(31026,9) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5# 
10024-97-

2 

Диазотен 

оксид (N2O) 

C 

(изчисл.) 

“-“ 

(1415,83) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6# 
7664-41-

7 

Амоняк 

(NH3) 

C 

(изчисл.) 

 

11367,73 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

86#  

Фини 

прахови 

частици <10 

µm (PM 10) 

М 

(измер.) 

“-“ 

(14,92) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

В таблицата е посочена стойността, с която замърсителят превишава емисионния праг 

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

предоставено комплексно разрешително, утвърден със Заповед на Министъра на околната 

среда и водите РД-806 / 31.10.2006 г.) . 

 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  

КР № 322-Н0-И0-А2/2018г 

“СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД, с.Бръшлен 15     

 

По-долу е показан начинът на изчисление на изпусканите замърсители от предприятието: 

 

 

Метан (CH4) 

 

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

емисионни фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на 

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

 1004XX – Чревна ферментация, код на процесите: 

3. 100404 - свине за угояване. В изчисленията за подрастващи прасета е използван същия 

емисионен фактор, както за угояване (в CORINAIR не са разграничени прасета за 

угояване над 30 кг и  под 30 кг); 

4. 100412 – свине-майки. В изчисленията за нерези е използван същия емисионен фактор, 

както за свине-майки (в CORINAIR не са разграничени свине-майки от нерези) 

 

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

процесите: 

5. 100503 – свине за угояване. В изчисленията за подрастващи прасета е използван същия 

емисионен фактор, както за угояване (в CORINAIR не са разграничени прасета за 

угояване над 30 кг и  под 30 кг) 

6. 100504 – свине-майки. В изчисленията за нерези е използван същия емисионен фактор, 

както за свине-майки (в CORINAIR не са разграничени свине-майки от нерези) 

 

Чревна ферментация 

 

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

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

EF за метан за прасе за угояване (над 30кг.)  -  1.5 кг CH4/прасе за угояване за година; 

 

Следователно, за 2020 година отделеното количество метан е: 

 

Колич. CH4 св.майки = EFсв.майка * (брой свине-майки + брой нерези)  

Колич. CH4 = 1.5 * (1466+17) = 2224,5 kg за 2020 год. от сектор свине-майки от чревна 

ферментация. 

 

Аналогично, 

 

Колич. CH4 подр. = EF подр. * (брой прасета за подр).  

Колич. CH4 подр. = 1.5 * 3267 = 4900,5 kg за 2020 год. от сектор подрастване от чревна 

ферментция. 
Колич. CH4 угояв. = EF угояв. * (брой свине за угояване).  

Колич. CH4 угояв. = 1.5 * 2555 = 3832,5 kg за 2020 год. от сектор угояване от чревна 

ферментция. 
 

Общо изпуснат метан от чревна ферментация = 2224,5 + 4900,5 + 3832,5 = 10957,5 kg за 2020г. 

 

Управление на тор по отношение на органични съединения: 

 

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

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

EF за метан за прасе за угояване (над 30 кг.)  -  7 кг CH4/прасе за угояване за година; 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Следователно, за 2020 година отделеното количество метан е: 
 

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

Колич. CH4 подр. = 7 * 3267 = 22869 kg за 2020 год. от сектор подрастване от управление 

на тор. 
 

Аналогично,  
 

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

Колич. CH4 угояв. = 7 * 2555 = 17885 kg за 2020 год. от сектор подрастване от управление 

на тор. 
 

Общо изпуснат метан от управление на тор = 22869 + 17885 =  40754 kg  за 2020 год. 
 

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

 
Общо изпуснат CH4 от площадката = 10957,5 + 40754 = 51711,5 kg за 2020 год. от 

площадката. 

 

Съгласно Условие 9.3.7 за площадките за временно съхраняване на течна тор са предприети 

следните мерки за намаляване на емисиите от съхранението с 40% в сравнение с 

контролните данни: 

 Технологично осигуряване на образуване на естествена кора на повърхността на 

течната торова маса; 

 Поетапно източване на течната маса, започвайки от резервоарите, които са били 

запълнени първоначално. 

Съгласно Условие 9.3.8. за площадката за временно съхраняване на твърдата фракция 

(торта) от сепаратора са предприети следните мерки за намаляване на емисиите от 

съхранението с 40% в сравнение с контролните данни: 

 Технологично осигуряване на образуване на естествена кора на повърхността на 

твърдата торова маса; 

 Съхранение на торовата маса в съоръжения, осигуряващи минимална площ на 

разстланата маса. 

 

Поради тази причина изчисленото количество изпуснат метан от 51711,5 kg за 2020 год 

се намалява с 40%, при което: 

 

Общо изпуснат CH4 от площадката =  51711,5 – 0.4*51711,5 = 31026,9 kg за 2020 год. от 

свинекомплекса. 

 
 

 

Амоняк (NH3) 

 

Количеството на изпуснатите в атмосферата емисии на Амоняк за 2020 год. от сектор 

„Угояване“ е: 

 

Колич. общ NH3 угояв.. в атмосферата = Nexугояв. * Вугояв.  

Колич. общ NH3 угояв.. в атмосферата = 11.47*0.18 = 2.065 kg за 2020 год. от сектор угояване 

 

Колич. NH3 угояв. от помещенията = Колич. общ NH3 угояв. в атмосферата *Vугояв 
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Колич. NH3 угояв. от помещенията = 2.065*0.9 = 1.86 kg за 2020 год. от сектор угояване от 

помещенията 

Колич. NH3 угояв. от съхранението на тор = Колич. общ NH3 в атмосферата * (100%-V) 

Колич. NH3 угояв. от съхранението на тор = 2.065*0.1 = 0.206 kg за 2020 год. от сектор 

угояване от съхранението на тор 

 

Аналогично за сектор „Свине-майки“ е : 

 

Колич. общ NH3 свине-майки в атмосферата = Nexсвине-майки. * Вугояв.  

Колич. общ NH3 свине-майки в атмосферата = 17.66*0.18 = 3.179 kg за 2020 год. от сектор 

свине-майки 
 

Колич. NH3 свине-майки от помещенията = Колич. общ NH3 в атмосферата *Vсвине-майки 

Колич. NH3 свине-майки от помещенията = 3.179*0.9 = 2.86 kg за 2020 год. от сектор свине-

майки от помещенията 

Колич. NH3 свине-майки от съхранението на тор = Колич.общ NH3 свине-майки в атмосферата*(100% 

- Vсвине-майки) 

Колич. NH3 свине-майки от съхранението на тор = 3.179*0.1 = 0.318 kg за 2020 год. от сектор 

свине-майки от съхранението на тор 

 

Аналогично за сектор „Подрастване“ е : 

 

Колич. общ NH3 подр. в атмосферата = Nexподр. * Вподр.  

Колич. общ NH3 подр. в атмосферата = 3.65*0.18 = 0.657 kg за 2020 год. от сектор 

подрастване 
 

Колич. NH3 подр от помещенията = Колич. общ NH3 подр. в атмосферата *Vподр. 

Колич. NH3 подр от помещенията = 0.657*0.7 = 0.46 kg за 2020 год. от сектор подрастване от 

помещенията 

Колич. NH3 подр. от съхранението на тор = Колич.общ NH3 подр.в атмосферата*(100% - Vподр.) 

Колич. NH3 подр. от съхранението на тор = 0.46*0.3 = 0.138 kg за 2020 год. от подрастване от 

съхранението на тор 

 

 

Съгласно Условие 9.3.7 за площадките за временно съхраняване на течна тор са предприети 

следните мерки за намаляване на емисиите от съхранението с 40% в сравнение с 

контролните данни: 

 Технологично осигуряване на образуване на естествена кора на повърхността на 

течната торова маса; 

 Поетапно източване на течната маса, започвайки от резервоарите, които са били 

запълнени първоначално. 

Съгласно Условие 9.3.8. за площадката за временно съхраняване на твърдата фракция 

(торта) от сепаратора са предприети следните мерки за намаляване на емисиите от 

съхранението с 40% в сравнение с контролните данни: 

 Технологично осигуряване на образуване на естествена кора на повърхността на 

твърдата торова маса; 

 Съхранение на торовата маса в съоръжения, осигуряващи минимална площ на 

разстланата маса. 

 

Поради тази причина изчисленото количество изпуснат амоняк за всяка категория 

животни от съхранението за 2020 год. се намалява с 40%, при което: 
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NH3 угояв. от съхранението на тор = Колич. NH3 угояв. от съхранението на тор – 0.4* Колич. NH3 

угояв. от съхранението на тор = 0.206 – 0.4*0.206 = 0.124 kg за 2020 год. от сектор угояване 

от съхранението на тор 

 

NH3 свине-майки. от съхранението на тор = Колич. NH3 свине-майки. от съхранението на тор – 0.4* 

Колич. NH3 свине-майки. от съхранението на тор = 0.318 – 0.4*0.318 = 0.191 kg за 2020 год. от 

сектор свине-майки от съхранението на тор 

 

NH3 подр.. от съхранението на тор = Колич. NH3 подр.. от съхранението на тор – 0.4* Колич. NH3 

подр. от съхранението на тор = 0.138 – 0.4*0.138 = 0.083 kg за 2020 год. от сектор 

подрастване от съхранението на тор 

 

Общо изпуснат NH3 от сектор угояване = (Колич. NH3 угояв. от помещенията + NH3 угояв. от 

съхранението на тор) * бр.животни угояв. 

Общо изпуснат NH3 от сектор угояване = (1.86 + 0.124)*2555 = 5069,12 kg за 2020 год. от 

сектор угояване 

 

Общо изпуснат NH3 от сектор свине-майки = (Колич. NH3 свине-майки от помещенията + NH3 

свине-майки. от съхранението на тор) * бр.животни свине-майки 

Общо изпуснат NH3 от сектор свине-майки = (2.86 + 0.191)*(1466+17) = 4524,63 kg за 2020 

год. от сектор свине-майки 

 

Общо изпуснат NH3 от сектор подрастване = (Колич. NH3 подр. от помещенията + NH3 подр. от 

съхранението на тор) * бр.животни подр. 

Общо изпуснат NH3 от сектор подрастване = (0.46 + 0.083)*3267 = 1773,98 kg за 2020 год. от 

сектор подрастване 

 

Общо изпуснат NH3 от площадката = NH3 угояв. + NH3 свине-майки + NH3 подр., т.е. 

Общо изпуснат NH3 от площадката =  5069,12 + 4524,63 + 1773,98 = 11367,73 kg за 2020 год. 

от свинекомплекса. 

 

 

 

Диазотен oксид (N2O) 
 

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

изчисление с емисионни фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на 

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

дейност: 

 1009XX – Управление на тор по отношение на азотни съединения 

 

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

управление на тор. На територията на предприятието има използване на смесена система  - 

течна система на събиране на тора и същевременно отделяне на твърдата фракция. Поради 

това при конкретният случай използваме емисионни фактори за: 

 течна система - EF за N2O  -    0.001 kg/ N2O на 1 kg отделен азот N за брой 

животно/година; 

 складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване - EF за N2O  -    0.02 kg/ 

N2O на 1 kg отделен азот N за брой животно/година, 

 

При течната система и при складирането на твърдата маса се използва един и същ 

фактор за отделен азот и поради факта, че и двете системи се отнасят за едни и същи 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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бройки животни и за един и същи отчетен период, емисионният фактор за диазотен 

оксид е: 

 смесена система (течна и складиране на твърдата фракция) - EF за N2O     -     

0.021 kg/ N2O на 1 kg отделен азот N за брой животно/година; 

 

където отделеният азот е определен съгласно План за мониторинг и приложената към него 

Методика за периодична оценка на съответствието на изчислените стойности на емисии на 

общ Азот, общ Фосфор и Амоняк с определените емисионни норми на комплексното 

разрешително, а именно: 

 

Отделен N за угояване  - 11.47 кг/прасе за една година 

Отделен N за свине-майки   - 17.66 кг/свиня-майка за една година; 

Отделен N за подрастване  - 3.65 кг/прасе за една година. 

 

 

Следователно за 2020 година отделеното количество диазотен оксид е: 

 

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

Колич. N2O угояв. = 0.021 * 11.47 * 2555 = 615,42 kg за 2020 год. от сектор угояване. 

 

Аналогично, 

  

Колич. N2O св.майки = EFсв.майка * Отделен N за св.майка * брой свине-майки  

Колич. N2O = 0.021 * 17.66 * (1466+17)= 549,99 kg за 2020 год. от сектор свине-майки. 

 

Колич. N2O подр. = EFподр. * Отделен N за прасе * брой прасета  

Колич. N2O подр. = 0.021 * 3.65 * 3267 = 250,42 kg за 2020 год. от сектор подрастване. 

 

Общо изпуснат N2O от предприятието = N2O св.майки + N2O подр. + N2O угояв., т.е 

Общо изпуснат N2O от предприятието = 615,42 + 549,99 + 250,42 = 1415,83 kg за 2020 год. от 

свинекомплекса. 

 

 

Фини прахови частици (PM10) 

 

В Актуализираната единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

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

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

докладва количеството на изпуснати фини прахови частици. 

  

Емисията на фини прахови частици (PM10) за Аспирация – Фуражен цех се изчислява 

по метода на измерване на концентрацията на замърсителя умножен по дебита и 

работните часове за 2020 г. (Протокол №1029/ 01.02.2019 г., тъй като не е извършван 

мониторинг на прах през 2020 г.)  

 

Общо изпуснати фини прахови частици (PM10) от предприятието: 

245 дни * 8 h * 885 Nm3/h * 8.6 mg/ Nm3 /1000000 = 14,92 kg за 2020 год. от 

свинекомплекса. 

  

 

 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 

В Комплексното разрешително са включени 676 на брой изпускащи устройства на 

вентилационните системи от производствените халета. Замърсителите от тези изпускащи 

устройства не са нормирани в Комплексното разрешително и за тях няма заложено условие 

за извършване на мониторинг. Изпусканите емисии се изчисляват, документират и докладват 

с прилагането на изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаване на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Данни за изпусканите емисии 

през 2020 година са дадени по-горе в Таблица 1 при спазване на  Условие 9.5.2.5 и Условие 

9.5.2.6. 

 

През 2020 година не е имало наличие на други източници на емисии, освен тези описани в 

Условие 9.1.1. 

 

Дружеството е определило и изготвило документация съгласно с Условие 9.1.1.1. и е 

предоставило същата в РИОСВ - Русе. Дружеството съхранява на площадката писмена 

документация по изпълнение на Условие 9.1.1.1, която ще предоставя при поискване от 

компетентния орган. (Условие 9.1.3.4) 

 

В изпълнение на Условие 9.1.1.2. се прилага инструкция ИКР 9.1.1.2 - Инструкция за 

поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри на пречиствателно 

съоръжение – ръкавен филтър към Фуражен цех. 

 

Резултатите от изпълнение на инструкцията се документират съгласно Условие 9.1.2.1  и се 

съхраняват съгласно Условие 9.1.3.1 във формуляр ФКР 9.1.3.1 - Контролирани параметри 

на пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър към Фуражен цех. В съответствие с 

Условие 9.1.3.2 в същия формуляр се съхраняват резултатите от проверките на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното 

съоръжение на площадката с определените такива, съгласно Условие 9.1.1.1, установените 

причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия. 

 

Брой извършени проверки на контролираните параметри през 2020 година - 245 броя.  

Няма констатирани несъответствия. 

Няма предприети коригиращи действия. 

 

През 2020 година е извършван мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха.  

  

Таблица 2 - Емисии във въздуха 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота 

на 

мони-

торинг 

Съот-

ветствие 

брой/ 

% 

Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

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

Метан (CH4) - 
няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- Да 

Диазотен оксид 

(N2O) 
- 

няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- Да 

Амоняк (NH3) - 
няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- Да 
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Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота 

на 

мони-

торинг 

Съот-

ветствие 

брой/ 

% 

Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

Фини прахови 

частици <10 

µm (PM 10) 
- 

няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- Да 

От заложен собствен мониторинг на Фуражен цех, изпускащо аспирация № 1 

Прах mg/Nm3 20 

няма заложен 

непрекъснат 

мониторинг 
8,6* 

веднъж 

на две 

години 

Да 

Забележка * Протокол №1029/ 01.02.2019 г. 

 

Следващите собствени СПИ ще се извършват през 2021 година. 

 

В изпълнение на Условие 9.2.8 се прилага инструкция ИКР 9.2.8 - Инструкция за 

извършване на периодична оценка на съответствието на изчислените стойности на 

контролираните параметри с определените стойности в Таблица 9.2.6., Таблица 9.2.6.1., 

Таблица 9.2.7. и Таблица 9.2.7.1., установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. 

 

Резулатите от изпълнението на инструкцията се документират във формуляр ФКР 9.2.8 - 

Мониторинг на екскретиран азот, фосфор и амоняк. 

 

За 2020 година е извършван мониторинг на емисиите на общ екскретиран азот и фосфор и 

емисиите на амоняк от помещенията за отглеждане на животни за Хале 75 и Хале 79.  

 

Категория животни 

Брой заети 

скотоместа за 2020г. 

в свинекомплекса 

Брой заети 

скотоместа за 2020г. 

в Хале 75 

Брой заети 

скотоместа за 2020г. 

в Хале 79 

Угояване 2555 - 365 * 

Свине-майки 1466 - - 

Нерези 17 - - 

Подрастващи 3267 467 * - 

Забележка* - Броят заети скотоместа за Хале 75 и Хале 79 представлява 1/7-ма от общия 

брой скотоместа за всяка категория животни в свинекомплекса за годината, тъй като общият 

брой халета към сектор угояване и към сектор подрастване е по 7 халета за сектор. 

 

Съгласно План за мониторинг и приложената към него Методика за периодична оценка на 

съответствието на изчислените стойности на емисии на общ Азот, общ Фосфор и Амоняк с 

определените емисионни норми на комплексното разрешително са определени следните 

емисионните коефициенти: 

 

                  
Подрастване 

средно 

Угояване 

средно 

Свине-майки 

(вкл. прасенца) 

Nex – общ екскретиран азот за едно жизнено 

пространство за година  [кг/год] 
3,65 11,47 17,66 

PHex – общ екскретиран фосфор за едно жизнено 

пространство за година  [кг/год] 
1,108 4,263 10,021 

A – общ емитиран амоняк от помещенията за 

едно жизненопространство за година  [кг/год] 
0,46 1,86 2,86 

 

По-долу е представен начинът на изчисление на емисиите на съответните замърсители: 
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Nex за Хале 75 = Nex/прасе угояв.*бр.животни = 11,47*467 = 5356 kg общ екскретиран азот 

за 2020 год. от Хале 75 
PHex за Хале 75 = PHex/прасе угояв.*бр.животни = 4,263*467 = 1991 kg общ екскретиран 

фосфор за 2020 год. от Хале 75 
A за Хале 75 = А/прасе угояв.*бр.животни = 1,86*467 = 869 kg амоняк за 2020г. от Хале 75 

 

Nex за Хале 79 = Nex/прасе подр.*бр.животни = 3,65 * 365 = 1332 kg общ екскретиран азот 

за 2020 год. от Хале 75 
PHex за Хале 75 = PHex/прасе подр.*бр.животни = 1,108 * 365 = 404 kg общ екскретиран 

фосфор за 2020 год. от Хале 75 
A за Хале 75 = А/прасе подр.*бр.животни = 0,46 * 365 = 168 kg амоняк за 2020 год. от Хале 

75 
 

Не са установени несъответствия, съгласно изискванията на Условие 9.2.6 и Условие 9.2.7. 

Не са предприети коригиращи действия. 

 

Дружеството прилага ИКР 9.3.2 - Инструкция за периодична оценка на наличието на 

източници на неорганизирани емисии, установяване на причините за неорганизираните 

емисии от тези източници, предприемане на мерки за ограничаването им (Условие 9.3.2) и  

ИКР 9.3.3 - Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините 

за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.(Условие 9.3.3). 

 

Съгласно Условие 9.3.4 Дружеството предприема всички необходими мерки за ограничаване 

емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 

27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

 

В съответствие с Условие 9.3.5 Дружеството обслужва хладилните, климатични и 

пожарогасителни инсталации, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават 

озоновия слой. 

 

В съответствие с Условие 9.3.6 Дружеството обслужва хладилните, климатични и 

пожарогасителни инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове, съгласно 

изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и 

на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно 

някои флуорирани парникови газове. 

 

В съответствие с Условие 9.3.7  Дружеството изпълнява за площадките за временно 

съхраняване на течна тор следните мерки за намаляване на емисиите от съхранението с 40% 

или повече процента в сравнение с контролните данни (т.е. ако не се прилагат мерки): 

 Технологично осигуряване на образуване на естествена кора на повърхността на 

течната торова маса; 

 Поетапно източване на течната маса, започвайки от резервоарите, които са били 

запълнени първоначално. 

 

В съответствие с Условие 9.3.8. Дружеството съхранява за площадките за временно 

съхраняване на твърдата фракция (торта) от сепаратора, изпълнявайки следните мерки за 

намаляване на емисиите от съхранението с 40% или повече процента в сравнение с 

контролните данни (т.е. ако не се прилагат мерки): 
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 Технологично осигуряване на образуване на естествена кора на повърхността на 

твърдата торова маса; 

Съхранение на торовата маса в съоръжения, осигуряващи минимална площ на разстланата 

маса. 

 

В изпълнение на Условие 9.3.9 от 22.02.2021г. за всяка сграда за отглеждане на свине на 

площадката с цел намаляване на емисиите на амоняк ще се използват следните техники: 

 поддръжане на сухи и чусти подове чрез редовно почистване; 

 отглеждане в помещения тип бокс; 

 събиране на оборския тор във вода. 

 

Техниките за намаляване на емисиите на амоняк за Хале 75 и Хале 79 се прилагат от датата 

на влизане в сила на КР (Условие 9.3.9.1) . 

 

В изпълнение на Условие 9.3.10 от 22.02.2021г., с цел намаляване на праховите емисии от 

всяко помещение за животни на площадката, ще се прилагат следните техники:  

 прилагане на ad libitum; 

 използване/добавяне на мазни суровини в системата за хранене със сухи фуражи; 

 използване на бункери за фураж с оневматично пълнене; 

 вкаплоатация на вентилационната система с ниска скорост на въздуха вътре в 

помещенията. 

 

В изпълнение на Условие 9.3.11 от 22.02.2021г., с цел намаляване на общия екскретиран азот 

и фосфот и същевременно задоволяване на хранителните нужди на животните, ще се 

прилагат посочените техники: 

 балансирано хранене с отчитане на възрастовата група на животните и проследяване 

на съдържанието на суров протеин с храните, за задоволяване на нуждите на 

животните от енергия и лесносмилаеми аминокиселини; 

 многофазово хранене с дажби, чийто състав е адаптиран към специфичните 

изисквания на периода на отглеждане, за нуждите на съответната група животни от 

енергия, лесносмилаеми аминокиселини, усвоен фосфор и минерали; 

 добавяне на синтетични аминокиселини в контролирани количества към дажби с 

ниско съдържание на суров протеин, за да няма недостиг на амоникиселинния профил 

на храненето; 

 замяна на част от фуража с високо съдържание на протеин на ефективността на 

усвояване на фосфора. 

 

В изпълнение на Условие 9.3.9.1, Условие 9.3.10.1 и Условие 9.3.11.1 за Хале 75 и Хале 79 

се прилагат техниките за намаляване на емисиите на амоняк (Условие 9.3.9), праховите 

емисии (Условие 9.3.10) и общия екскретиран азот и фосфор (Условие 9.3.11). 

 

Съгласно Условие 9.3.12 е изготвена и се прилага инструкция ИКР 9.3.12 - Инструкция за 

изпълнение на мерките/техниките, описани в Условия: 9.3.9, 9.3.9.1, 9.3.10, 9.3.10.1, 9.3.11 и 

9.3.11.1. В съответствие с Условие 9.3.13 резултатите от прилагането на инструкцията се 

документират във формуляр ФКР 9.3.13 - Резултати от изпълнение на мерките/техниките 

за намаляване на неорганизирани емисии на прах, амоняк, азот и фосфор. 

 

Брой извършени проверки през 2020 година - 144 броя.  

Няма констатирани несъответствия. 

Няма предприети коригиращи действия. 
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Предприятието е разположено извън населени места и всички дейности на площадката се 

извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на 

производствената площадка, съгласно Условие 9.4.1. В случай на получени оплаквания за 

миризми, Дружеството е готово да предприеме незабавни действия за идентифициране на 

причините за появата им, мерки за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно 

миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. В предприятието се прилага 

ИКР 9.4.3 - Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, 

установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.  

 

В изпълнение на Условие 9.4.4 се прилага инструкция ИКР 9.4.4 - Инструкция за 

периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните 

рецептори. Резултатите от прилагането на тази инструкция се документират във формуляр 

ФКР 9.4.4 - Оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните 

рецептори. 

 

През 2020 година са извършени 4380 бр. проверки. Не са установени несъответствия. 

 

В съответствие с изискванията на Условие 9.4.5 от 22.02.2021г. в случаите когато се очаква 

и/или има доказателства за замърсяване с миризми в чуствителни рецептори ще се извършва 

периодичен мониторинг на емисиите на миризми във въздуха чрез: 

 европейски (EN) стандарти; 

 ISO, национални и други международни стандарти (когато се прилагат алтернативни 

методи, за които няма стандарти EN), които гарантират предоставянето на данни с 

равностойно научно качество. 

 

В съответствие с изискванията на Условие 9.4.6 от 22.02.2021г. в случаите когато се очаква 

и/или има доказателства за достигане на миризми до чуствителните рецептори и с цел 

предотвратяване или където това е практически неосъществимо, намаляване на емисиите на 

миризми от стопанството ще се изготви, изпълни и при необходимост редовно ще се 

преразглежда плана за управление на миризми, който ще включва следните елементи: 

 протокол, съдържащ подходящи действия и срокове; 

 протокол за провеждане на мониторинг на миризмите; 

 протокол за реагиране при установяване на замърсяване с миризми; 

 програма за предотвратяване и отстраняване на миризми, предназначена например за 

определяне на източника(ците); за мониторинг на емисиите на миризми за 

характеризиране на приноса на източниците и за прилагането на мерки за тяхното 

отстраняване и/или намаляване; 

 преглед на предишните инциденти и мерки за справяне с миризмите и 

разпространение на информация за инцидентите, свързани с миризмите. 

 

С писмо от 25.05.2018г. Операторът е представил за съгласуване в РИОСВ-Русе План за 

мониторинг на емисиите на амоняк и прах във въздуха и мониторинг на отделените в 

оборския тор общ азот и фосфор. (Условие 9.5.1.2.4) 

 

Съгласно Условие 9.5.1.2.5 от 22.02.2021г. веднъж годишно ще се извършва мониторинг на 

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

използване на масовия баланс на азота и фосфора въз основа на приемания фураж, 

съдържанието на суров протеин в дажбите, общия фосфор и показателите на животните или 

да извършва оценка на емисиите чрез анализ на оборския тор за общо съдържание на азот и 

фосфор. 
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Съгласно Условие 9.5.1.2.6 от 22.02.2021 г. веднъж годишно ще се извършва мониторинг на 

емисиите на амоняк във въздуха, чрез оценка на емисиите чрез използване на масовия баланс 

въз основа на отделения и на общия амоняк (или на общия амонячен) азот, наличен във всеки 

етап от управлението на оборския тор, или чрез използване на емисионни коефициенти.  

Съгласно Условие 9.5.1.2.7 от 22.02.2021 г. веднъж годишно ще се извършва мониторинг на 

праховите емисии от всяко помещение за животни чрез изчисляване/измерване на 

концентрацията на прах и степента на вентилация чрез използване на методите от 

стандартите EN или на други методи (ISO, национални и международни) и методи, които 

осигуряват данни с равностойно научно качество, или чрез оценка чрез използване на 

емисионни коефициенти.  

Съгласно Условие 9.5.1.2.8 от влизането в сила на настоящото комплексно разрешително 

(30.05.2018г.), за Хале 75 и 79, които са нови източници на емисии, се извършва веднъж 

годишно мониторинг на отделените в оборския тор общ азот и общ фосфор, емисиите на 

амоняк и прах по Условие 9.5.1.2.5, Условие 9.5.1.2.6 и Условие 9.5.1.2.7.   

Във формуляр ФКР 9.5.2.3 - Резултати от изпълнението на мерките за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи 

вещества, генерирани от дейностите на площадката се вписва оценката за изпълнение на 

мерките за предотвратяване/намаляване на интензивно миришещи вещества. 

 

Брой извършени проверки през 2020 година - 24 броя.  

Няма констатирани несъответствия. 

Няма предприети коригиращи действия. 

 

В изпълнение на Условие 9.5.2.2. се документира и съхранява на площадката информация за 

всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на 

изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

 

В съответствие с Условие 9.5.2.4 на площадката се документира и съхранява информация за 

постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. 

Те се записват във формуляр ФКР 9.5.2.4 - Регистър на оплакванията за миризми. 

 

 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

Дружеството в съответствие с Условие 10.1.1.1 експлоатира и поддържа следните 

пречиствателни съоръжения:  

 мазниноуловител за производствени води от кланицата преди включването им към 

ПСОВ; 

 ПСОВ, състоящ се от груба решетка и 2 броя сепаратори (за отделяне на твъредата 

торова маса), за смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални води 

от битови сгради, санитарен филтър, столова, кланица и дъждовни) по пътя на водите 

към 6 бр. бетонови резервоари – с номера 62 (24-секционен), 63, 64, 66 и 67. 

 

Съгласно изискванията на Условие 10.1.1.1.2 за всяко пречиствателно съоръжение са 

определени: 

 контролирани параметри; 

 оптимални стойности за всеки от контролираните параметри; 
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 честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, вкл. 

документиране на резултатите; 

 вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. 

 

Прилага се инструкция ИКР 10.1.1.2.1 - Инструкция за поддържане на оптимални 

стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения за отпадъчни 

води, съгласно Условие 10.1.1.2.1 и Условие 10.1.1.1.3. 
 

Съгласно Условие 10.1.1.2.2 се прилага инструкция ИКР 10.1.1.2.2 - Инструкция за 

периодична оценка на съответствие на измерените стойностти на контролираните 

параметри за всяко пречиствателно съоръжение, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Съгласно Условие 10.1.1.2.1 се 

прилага инструкция ИКР 10.1.1.2.1 - Инструкция за поддържане на оптимални стойности 

на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води. 

Резултатите от тези инструкции се документират във формуряр ФКР 10.1.1.4.2 - Резултати 

от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за 

всяко пречиствателно съоръжение, установените причини за несъответствия и 

предприетите коригиращи действия. 
  

Брой извършени проверки на контролираните параметри през 2020 година - 710 броя.  

Няма констатирани несъответствия. 

Няма предприети коригиращи действия. 

 

По Условие 10.1.1.2.3 Дружеството прилага инструкция ИКР 10.1.1.2.3 - Инструкция за 

периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения за 

отпадъчни води. 

 

В съответствие с Условие 10.2.1 и методиката за изчисляване на оптималните стойности 

контролираните параметри на пречиствателните съоръжения на ПСОВ, Дружеството отчита 

стойности за 2020 година, непревишаващи оптималните стойности, заложени в КР. 

 

Резултатите от мониторинга за изправността на съоръженията в ПСОВ се документират и 

съхраняват на територията на площадката (съгласно Условие 10.2.2), като се попълва 

формуляр ФКР 10.2.2 - Мониторинг на контролирани параметри на пречиствателните 

съоръжения за отпадъчни води и оценка на съответствието. 

 

Брой извършени проверки на пречиствателните съоръжения през 2020 година – 84 броя.  

Няма констатирани несъответствия. 

Няма предприети коригиращи действия. 

 

Съгласно Условие 10.1.2.1  Дружеството отвежда смесен поток отпадъчни води 

(производствени, битово-фекални води от битови сгради, санитарен филтър, столова, 

кланица и дъждовни) от площадката, смесен със странични животински продукти, 

единствено в 6 броя бетонови резервоари - с номера 62 (24-секционен), 63, 64, 65, 66 и 67, 

обозначени на Приложение „План на канализационната система на „Свинекомплекс 

Бръшлен“ АД“ от Решение № 322 – Н0 – И0 – А2/2018 г. 

 

В съответствие с Условие 10.1.2.2  за 2020 година Дружеството не е предавало торова маса 

извън площадката.. 

 

Дружеството не зауства отпадъчните води по Условие 10.1.2.1 в канализационна система 

и/или воден обект.  
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Резултатите от изпълнението на Условие 13.7.1, отнасящи се до инструкция ИКР 13.2 - 

Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната 

мрежа, установяване на течове, назначаване на коригиращи действия за тяхното 

отстраняване, са документирани във формуляр ФКР 10.2.3 - Проверка на канализационната 

мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. 

 

Брой извършени проверки на канализационната мрежа през 2020 година - 12 броя.  

Няма констатирани несъответствия. 

Няма предприети коригиращи действия. 

 

Съгласно Условие 10.1.2.4 и Условие 10.2.4 в Дружеството се прилага инструкция за 

периодична проверка и почистване на 6 бр. бетонови резервоари -  с номера 62 (24-

секционен), 63, 64, 65, 66 и 67 , обозначени на на Приложение „План на канализационната 

система на „Свинекомплекс Бръшлен“ АД“ от Решение № 322 – Н0 – И0 – А1/2012 г., 

съгласно ИКР 10.1.2.4 - Инструкция за периодична проверка и почистване на резервоарите 

за течен тор. 
Резултатите от проверките се документират в отделен формуляр ФКР 10.2.4 - Проверка и 

поддръжка на съоръженията за съхранение на течен тор. 

  

Брой извършени проверки на канализационната мрежа през 2020 година - 8 броя.  

Няма констатирани несъответствия. 

Няма предприети коригиращи действия. 

 

4.4. Управление на отпадъците 

През 2020 година на територията на Дружеството са генерирани различни по вид и 

количество отпадъци. Дружеството води отчетност по управление на отпадъците в 

съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които 

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

публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г. (Условие 11.9.1): 

Отчетни книги за образувани производствените и опасните отпадъци по Приложение № 1 на 

Наредба № 1/04.06.2014 г.; 

 Годишни отчети за образуваните производствени и опасни отпадъци, по 

Приложение № 9 на Наредба № 1/04.06.2014 г.; 

 Идентификационен документ - при предаване на опасни отпадъци, съгласно 

Приложение № 8 на Наредба № 1/04.06.2014 г.; 

 

Количествата генерирани отпадъци (Условие 11.9.2) се измерват при образуване и се 

документират в Отчетна книга, която е прошнурована, прономерована и заверена от РИОСВ 

– Русе.  

 

В Таблица 4 и Таблица 5 по-долу е дадена информация за образуването, оползотворяването и 

обезвреждането на отпадъци през 2020 година 

Не са установени несъответствия с Условия 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 и 11.8
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Таблица 4 Образуване на отпадъци за 2020 год. 
 

Отпадък 

 

Код 

Годишно количество Год. к-во за ед. продукт Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен транспорт / 

външна фирма 

 

Съответ 

ствие 

 

Количества 

определени с 

КР, t/y 

Реално 

измерено, 

 t/y 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Остри инструменти (с 

изключение на 18 02 02) 
18 02 01 0,04 0,000 няма няма Пункт № 2; няма Да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 5 

0,000 
няма няма Пункт №13 и №16; няма Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 5 0,000 няма няма Пункт №17; няма Да 

Пластмаса (части от скари на 

животни) 
17 02 03 3,6 

0,000 
няма няма Пункт № 4; няма Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 2 0,000 няма няма Пункт № 7; няма Да 

Опаковки, съдържащи остатъци 

от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 5 0,000 няма няма Пункт № 15; няма Да 

Синтетични хидравлични масла 13 01 11* 1 0,000 няма няма Пункт № 6; няма Да 

Синтетични моторни и 

смазочни масла и масла за 

зъбни предавки 

13 02 06* 1 0,000 няма няма Пункт № 6; няма  Да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 1 0,000 няма няма 
Пункт № 8; 

0,070 тона 
няма Да 

Строителни материали, 

съдържащи азбест 
17 06 05* 20 0,000 няма няма Пункт № 5; няма Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 40 
Не е 

измервано 
няма няма няма няма Да 

Чугун и стомана 17 04 05 80 50 няма няма 
Пункт № 3; 

20,680 тона 

Транспортиране с 

външна фирма 

47,940тона 

Да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични 

изделия различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 47 0,000 няма няма Пункт № 1; няма Да 

Отпадъци от чугун и стомана (от 

подмяна на оборудването) 
19 10 01 20 0,000 няма няма 

Пункт № 3; 

25,480 тона 
няма Да 
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Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за 2020 год. 
 

 

Отпадък 

 

 

Код 

 

 

Оползотворяване 

на площадката 

 

 

 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната фирма, 

извършваща операцията 

по  оползотворяване / 

обезвреждане 

извън площадката 

 

 

Съответствие 

 

Смесени битови 

отпадъци 

 

20 03 01 

 

Няма 

 

Няма 

Община Сливо Поле 

регионално депо гр. Русе,Код 

на извършваната операция- D1 

 

Да 

 

През 2020 година не е имало промяна на мястото за съхранение на образуваните на 

площадката отпадъци. 

 

Дружеството прилага следните инструкции: 

 ИКР 11.3.7 - Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

съхраняването на отпадъците, причини за несъответствие и предприемане на  

коригиращи действия (Условие 11.3.7) 

 ИКР 11.5.2 Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване или 

рециклиране на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи 

действия (Условие 11.5.2) 

 ИКР 11.7.2 - Инструкция за измерване или изчисляване на образуваните количества 

отпадъци в съответствие с условията за наблюдение (Условие 11.7.2) 

 ИКР 11.7.3 - Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

наблюдаваните количества образувани отпадъци, установяване на причините за 

несъответствие и назначаване на коригиращи действия (Условие 11.7.3) 

 

Съгласно Условие 11.9.2 измерените количества отпадъци са документиране във формуляр 

ФКР 11.9.2 - Измерване/изчисляване на количествата генерирани отпадъци, оценка на 

съответствието, установяване на причините за несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

 

През 2020 година няма констатирано несъответствие по отношение на образуване, събиране, 

временно съхранение, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.  

 

Дейностите по управление на отпадъците се документират, съгласно изискванията на 

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

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените 

разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.  Информацията 

и документите се съхраняват съгласно Условие 11.9.5. 

 

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

превишаване на количествата, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 г. Поради 

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

  

Съгласно Условие 11А.2 и Условие 11А.1 в Дружеството се прилага инструкция за 

периодична проверка и почистване на резервоарите за течен тор  ИКР 10.1.2.4 -  Инструкция 

за периодична проверка и почистване на резервоарите за течен тор и инструкция ИКР 

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

несъответствие, назначаване коригиращи действия. Резултатите от проверките се 
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документират в отделен формуляр ФКР 10.2.4 - Проверка и поддръжка на съоръженията за 

съхранение на течен тор. 

Няма разливи на течни маси (Условие 11А.3). 

 

Дружеството има сключен договор с юридически лица за приемане на торови маси. 

(Условие 11А.3.1) 

 

Съгласно Условие 11.А.4.1 на територията на комплекса през 2020 година са образувани 

11240 т странични животински продукти – торова маса. През 2020 година не са извозвани 

торови маси и не са предавани на земеделски производители за торене.  

 

Количествата са изчислени на годишна база, като е направена оценка на останалите 

количества торова маса в резервоарите в края на 2020 година, приспаднати са предадените на 

външни фирми торови маси и е добавен коефициент за изпарените по естествен начин 

количества вода. 

 

Схема на площадката, на която са обозначени местата за съхранение на странични 

животински продукти, е дадена в Приложение 7.3 от Заявлението. 

 

4.5. Шум 

 

Съгласно Условие 12.2.1 и Условие 12.2.2 е заложено да се извършва наблюдение на общата 

звукова мощност и на еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на 

площадката и в мястото на въздействие веднъж на две години. 

 
През отчетната 2020 год. не е извършено изпитване за нивата на шум. Капацитета на 

Инсталацията за интензивно отглеждане на свине не е пълен, поради което е невъзможно да се 

изпълни това условие тази година. Условието ще бъде изпълнено при пълен капацитет на 

Инсталацията. 

Таблица 6 Шумови емисии 

Място на 

измерването 

Ниво на 

смущаващите 

шумове 

Резултат от изпитването 

на звуково налягане в 

dB (A) 

Гранична 

стойност 

dB (A) 

Съответствие 

с Условие 

12.1.1 

Lден Lвечер Lнощ   

       

 

Съгласно Условие 12.2.2 и Условие 12.2.3 се прилагат инструкции ИКР 12.2.2 - Инструкция 

за наблюдение на еквивалентните нива на шум и общата звукова мощност и ИКР 12.2.3 - 

Инструкция за оценка на съответствието от нива на шум и обща звукова мощност, 

причини за несъответствие, коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на тези 

инструкции се документират във формуляр ФКР 12.3.1 - Резултати от собствен 

мониторинг на шум в околна среда, оценка на съответствието на установените 

еквивалентните нива на шум, причини за несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. 
 

За 2020 година няма постъпили жалби, няма установени несъответствия с поставените в 

Комплексното разрешително максимално допустими нива, и затова няма предприети 

коригиращи действия (Условие 12.3.3).  

Следващите СПИ за шум в околната среда ще се проведат през 2021 година.  

 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
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В Условие 13.1 е залегнало изискването от Дружеството да не се отвеждат пряко или 

непряко вредни или опасни вещества в почвите или подземните води.  

 

През 2020 година не са изпускани вредни или опасни вещества в почвите или подземните 

води. 

 

Съгласно Условие 13.2 и Условие 13.3 в Дружеството се прилагат следните инструкции: 

 ИКР 13.2 - Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 

канализационната мрежа, установяване на течове, назначаване на коригиращи 

действия за тяхното отстраняване; 

 ИКР 13.3 - Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, 

които могат да замърсят почвата или подземните води и третиране   на 

образуваните отпадъци; 

Резултатите от прилагането на тези инструкции се записват във формуляр ФКР 13.7.2 - 

Дневник на установените разливи. През 2020 година не са установени разливи от резервоари, 

варели, тръбопроводи и товаро-разтоварни работи на площадката. 

Съгласно Условие 13.3 на площадката са осигурени достатъчно количество сорбиращи 

материали. За почистване на евентуални разливи на течни вещества са осигурени 10 м3 

пясък. 

Съгласно с Условие 13.7.1 има и ФКР 13.7.1 - Проверка наличие на разливи от 

вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на 

образуваните отпадъци. 

 

Брой извършени проверки на канализационната мрежа през 2020 година - 12 броя.  

Няма констатирани несъответствия. 

Няма предприети коригиращи действия. 

 

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

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

 

 

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

 

Всички дейности по ИППСУКР са изпълнени преди 2009 година. 

 

 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 
 

В края на месец юли 2019 год. във връзка с регистрирана епизоотия на Африканска чума по 

свинете (АЧС), разплода и отглеждането на животни в свинекомплекса бе спряно със 

Заповед № РД22-1430 от 24.07.2019г на МЗХГ и БАБХ  и Заповед № 692 от 24.07.2019г на 

ОДБХ гр. Русе, а наличните животни ликвидирани и загробени. С писма с  вх.№ АО-

3315/26.07.2019до РИОСВ Русе, вх.№ КД-07-2652/26.07.2019г. до Басейнова дирекция – 

Дунавски район гр. Плевен и вх. № СП-4849/25.07.2019г. и кмета на общ. Сливо поле, 

Дружеството обяви начало на аварийна ситуация. Предприети бяха съгласувани действия по 

освобождаване на свинекомплекса от животни, както и основнo почистване, измиване и 

дезинфекция на цялата площадка на Свинекомплекс Бръшлен АД. Подадено е  Заявление за 
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населване с животни - репопулация  до Директора на ОДБХ гр.Русе от 10.12.2019 г. с вх. № 

3996/10.12.2019г. съобразена с влязлата в сила Стандартна Оперативна Процедура /СОП/.  

С писмо изх.№ 94/22.01.2020 на БАБХ – Областна дирекция по безопасност на храните е 

получено разрешение за ново населване на свинекомплекса.   

  

През 2020 година не е имало прекратяване на работата на инсталации или на части от тях 

(Условие 16).  

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

 

7.1 Аварии                   

В изпълнение на Условие 14.1 през 2018 година е изготвена оценка за приложимостта на 

изискванията на Глава седма, Раздел I на ЗООС. 

 

В изпълнение на Условие 14.2 Дружеството е разработило и прилага инструкция ИКР 

14.2 - Инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна 

ситуация, в канализацията на опасни течни вещества/препарати или силно замърсена 

вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.  

 

Съгласно Условие 14.3 се попълва формуляр ФКР 14.3 - Дневник на аварийните 

ситуации за всяка възникнала аварийна ситуация и се описват причините, довели до 

аварията, време и място на възникване, последствия върху хората и околната среда, 

предприети действия по прекратяване на аварията и отстраняване на последствията от 

нея. През 2020 година няма регистрирани аварийни ситуации. 
 

Таблица 9 Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планиран

и действия 

Органи, които 

са уведомени 

      

В съответствие с Условие 14.4 е изготвен формуляр ФКР 14.4 - Списък с мерки за 

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

възможността за изпускане в канализацията в резултат на аварийни ситуации. 
 

Съгласно Условие 14.5 се попълва формуляр ФКР 14.5 - Ситуации, изискващи незабавна 

реакция на Общината или РИОСВ. През 2020 г. няма нововъзникнали ситуации, 

изискващи незабавна реакция на Общината или РИОСВ. 

 

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

издадено КР. 

 

 Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

През 2020 г. не са постъпвали оплаквания от граждани или други заинтересовани 

лица към дейността на инсталациите 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение № 1 - Таблици: 

 

 Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ; 

 Таблица 2 - Емисии във въздуха; 

 Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води; 

 Таблица 4 - Образуване на отпадъци; 

 Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

 Таблица 6 - Шумови емисии; 

 Таблица 7 - Опазване на подземни води; 

 Таблица 8 - Опазване на почви; 

 Таблица 9 - Аварийни ситуации; 

 Таблица 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на                              

инсталациите, за които е издадено КР; 
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Приложение № 1 - Таблици 

Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ 

    Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

(колона 3) 

№ CAS 

номер 

Замърсител Метод Във 

въздух 

(колона 

1а) 

Във 

води 

(колона 

1 b) 

В 

почви 

(колона 

1 c) 

    Kg / год. Kg / 

год. 

Kg / 

год. 

Kg / год. Kg / год. 

1# 74-82-8 
Метан 

(CH4) 

C 

(изчисл.) 

“-“ 

(31026,9) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5# 
10024-97-

2 

Диазотен 

оксид (N2O) 

C 

(изчисл.) 

“-“ 

(1415,83) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6# 
7664-41-

7 

Амоняк 

(NH3) 

C 

(изчисл.) 

 

11367,73 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

86#  

Фини 

прахови 

частици <10 

µm (PM 10) 

М 

(измер.) 

“-“ 

(14,92) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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

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

предоставено комплексно разрешително, утвърден със Заповед на Министъра на околната 

среда и водите РД-806 / 31.10.2006 г.) . 

 

Таблица 2 - Емисии във въздуха 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота 

на 

мони-

торинг 

Съот-

ветствие 

брой/ 

% 

Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

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

Метан (CH4) - 
няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- Да 

Диазотен оксид 

(N2O) 
- 

няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- Да 

Амоняк (NH3) - 
няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- Да 

Фини прахови 

частици <10 

µm (PM 10) 
- 

няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- Да 

От заложен собствен мониторинг на Фуражен цех, изпускащо аспирация № 1 

Прах mg/Nm3 20 

няма заложен 

непрекъснат 

мониторинг 
8,6* 

веднъж 

на две 

години 

Да 

Забележка * Протокол №1029/ 01.02.2019 година  

Следващите собствени СПИ ще се извършват през 2021 година. 

 

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

 

- - - - няма заложен 

мониторинг 

- 
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Таблица 4 Образуване на отпадъци 

 

Отпадък 

 

Код 

Годишно количество Год. к-во за ед. продукт Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен транспорт / 

външна фирма 

 

Съответ 

ствие 

 

Количества 

определени с 

КР, t/y 

Реално 

измерено, 

 t/y 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Остри инструменти (с 

изключение на 18 02 02) 
18 02 01 0,04 0,000 няма няма Пункт № 2; няма Да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 5 

0,000 
няма няма Пункт №13 и №16; няма Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 5 0,000 няма няма Пункт №17; няма Да 

Пластмаса (части от скари на 

животни) 
17 02 03 3,6 

0,000 
няма няма Пункт № 4; няма Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 2 0,000 няма няма Пункт № 7; няма Да 

Опаковки, съдържащи остатъци 

от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 5 0,000 няма няма Пункт № 15; няма Да 

Синтетични хидравлични масла 13 01 11* 1 0,000 няма няма Пункт № 6; няма Да 

Синтетични моторни и 

смазочни масла и масла за 

зъбни предавки 

13 02 06* 1 0,000 няма няма Пункт № 6; няма  Да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 1 0,000 няма няма 
Пункт № 8; 

0,070 тона 
няма Да 

Строителни материали, 

съдържащи азбест 
17 06 05* 20 0,000 няма няма Пункт № 5; няма Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 40 
Не е 

измервано 
няма няма няма няма Да 

Чугун и стомана 17 04 05 80 50 няма няма 
Пункт № 3; 

20,680 тона 

Транспортиране с 

външна фирма 

47,940 тона 

Да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични 

изделия различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 47 0,000 няма няма Пункт № 1; няма Да 

Отпадъци от чугун и стомана (от 

подмяна на оборудването) 
19 10 01 20 0,000 няма няма 

Пункт № 3; 

25,480 тона 
няма Да 
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Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната фирма, 

извършваща операцията 

по  оползотворяване / 

обезвреждане 

извън площадката 

Съответствие 

Смесени битови 

отпадъци 

 

20 03 01 

 

Няма 

 

Няма 

Община Сливо Поле 

регионално депо гр. Русе,Код 

на извършваната операция- D1 

 

Да 

   

Таблица 6 Шумови емисии 

Място на 

измерването 

Ниво на 

смущаващи 

шумове 

Резултат от изпитването на 

звуково налягане в dB (A) 

Гранична 

стойност 

dB (A) 

Съответствие 

с Условие 

12.1.1 Lден Lвечер Lнощ 
       

Забележка * Последните СПИ са проведени през 2019 г. Протокол №1094С/ 15.01.2019г.  

Следващият мониторинг е през 2021 г. 

Таблица 7 - Опазване на подземни води 

Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

- - Няма заложен 

мониторинг 

- - - 

 

Таблица 8 - Опазване на почви 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

- - Няма заложен 

мониторинг 

- - 
- 

 

Таблица 9 - Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планиран

и действия 

Органи, които 

са уведомени 

      

През 2020 г. няма новорегистрирани аварийни ситуации. 

 

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

за които е издадено КР 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

През 2020 г. не са постъпвали оплаквания от граждани или други заинтересовани лица 

към дейността на инсталациите 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

Комплексно разрешително№ 322-НО/2008, актуализирано с Решение №322-Н0-

И0-А1/2012 г., актуализирано с Решение № 322-Н0-И0-А2/2018г на 

“СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД. 

 

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

копия от този Доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:________________________     

 

Дата:____________________ 
      (упълномощено от организацията лице)                      

 

 

Име на подписвания:______________________________________ 

 

Длъжност в организацията:_____________________________ 

 

 
 

 

 


