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3.1. Увод 
 

 Наименование на инсталацията; 
„Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки и прасета за угояване”, 
включваща: 
 • свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6. „б“), включваща: 
- хале 2, сектор 2; 
- хале 3; 
- хале 4; 
• свине майки (т. 6.6. „в“), включваща: 
- хале 1. 

 Адрес по местонахождение на инсталацията; 
ЗП „Неджми  Хюсеин Хюсеин”,   площадка с. Синитово, община Пазарджик 

 Регистрационен номер на КР - № 574-Н0-И0-А0/2019 г. 

 Дата на подписване на КР - 20.05.2019г. 

 Дата на влизане в сила на КР – 04.06.2019г.;  

 Оператор на инсталацията ЗП „Неджми  Хюсеин Хюсеин”,   площадка с. Синитово, 
община Пазарджик 

 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора - ЗП „Неджми  Хюсеин 
Хюсеин”,   гр. Пещера, ул. “Петър Горанов” №31,  общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 Лице за контакти : инж. Иван Иванов – Еколог; 

 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти - гр. Стара Загора; п.к 6000, 
бул. “Славянски”  № 45,  тел. 0897 810381 

 Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията: 
Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки и прасета за угояване се състои 

от: 
 Сектор за Свине за угояване /над 30кг/, включваща: 

a. Хале 2, сектор 2 с капацитет 2 640 броя 
b. Хале 3 с капацитет 4 400 броя 
c. Хале 4 с капацитет 4 400 броя 

 Сектор за Свине майки, включваща: 
a. Хале 1 с капацитет 1 000 броя 

 
 Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки и прасета за угояване е 
въведена в експлоатация месец Юни 2019 година. 
 
 Инсталации, извън обхвата на Приложение №4 на ЗООС - Инсталация за интензивно 

отглеждане на подрастващи прасета /до 30 кг/, включваща: 
 Хале 2, сектор 1 

 
 В  халетата  се отглеждат свине за угояване, които  се предават на кланица  за добив 
на трупно свинско месо. Годишно в  сградата за отглеждане на свине майки е налице 
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възможност за завършване на  1 жизнен цикъл, а в халетата за отглеждане на прасета за 
угояване – до 4 жизнени цикъла.  
 Дейностите, извършвани на площадката най-общо се свеждат до отглеждане на свине 
майки (опрасване и развъждане), отглеждане на подрастващи прасенца и отглеждане на 
прасета за угояване (над 30 kg). В технологичен аспект, инсталацията се състои от системи за 
хранене, система за поене (основен консуматор на вода), система за вентилация (основен 
консуматор на електрическа енергия, емитер в атмосферния въздух и източник на 
промишлен шум), система за отопление и охлаждане (термопомпа от типа „земя-въздух“), 
система за отвеждане на тора (основен емитер на производствени отпадъци), торова вана 
(лагуна) за събиране и временно съхраняване на торови отпадъци, склад за съхранение на 
производствени и опасни отпадъци и опасни химични вещества (дезинфектанти), пътна 
инфраструктура. 
 Единицата капацитет за инсталацията е 1 ското място (1 място за отглеждане). 
 
Системата за поене на свинете се състои  от нипелни поилки, осигуряващи отделянето на 
водата на капки. Под всеки нипел се разполага чашка, която събира неизпитата от животните 
вода. По този начин се предотвратява загубата на свежа вода. Системата е основен 
консуматор на вода. 
Системата за вентилация е изградена  от осеви покривни вентилатори, разположени в 
конгфигурация на покрива на халето. Осигуряват т.н. «напречна вентилация». Този тип 
вентилация гарантира по-благоприятен микроклимат за свинете, в сравнение с «тунелната» 
вентилация и по-добър контрол на микроклимата. Системата се явява основен консуматор на 
електрическа енергия и основен емитер на амоняк и ФПЧ в атмосферния въздух и емитер на 
промишлен шум. 
Системата за осветление се състои от LED крушки, свързани с реостат и луксомер, които 
осигуряват динамична програма за осветление в халетата. LED осветлението е около 7 пъти 
по икономично от това с нажежаема жичка. Системата е нисък консуматор на ел.енергия. 
Системата за охлаждане е организирана  в 2 кръга – първи кръг работи на принципа на 
термопомпата.  Втори кръг се състои от водни пити, разположени на една от късите страни 
на халетата. Този кръг функционира само в изключително горещи летни месеци, каквито не 
са характерни за района на фермата. Системата е основен консуматор на вода през летните 
месеци.  
Системата за събиране и извеждане на тора се състои  от торови канали и торови вани 
(корита), разположени под пода в отделните боксове. Попадналата в торовите вани 
животинска тор по самотек чрез торови канали постъпва в торохранилище, което е покрито с 
УВ-устойчиво платнище (геотекстил). Системата е основен източник на емисии от отпадък 
свинска тор. 
На площадката не са монтирани пречиствателни съоръжения за намаляване на емисиите 
както във въздуха, така и във водите. Въздухът от работната среда на халетата е замърсен с 
продукти от жизнената дейност на свинете и зауства през вентилаторите директно в 
атмосферата.  
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Отпадъчни производствени води на площадката не се формират. Битово-фекалните води се 
събират във водоплътна изгребна яма и без предварително третиране се предават на ГПСОВ 
Пазарджик за обезвреждане със специализиран транспорт. 
Формираните от санитарните помещения битово-фекални отпадъчни води  се събират във 
водоплътна изгребна яма и периодично чрез специализиран транспорт ще се предават за 
обезвреждане на ПСОВ Пазарджик. Промишлени води от площадката не се образуват. 
Приемането на отпадъчните води се извършва по договор с В и К оператора. Дъждовните 
води се отвеждат разсъсредоточено чрез попиване в почвите, тъй като теренът е с настилка 
от уплътнени земни маси и чакъл. 
 

 Производствен капацитет на Инсталацията;  
Съгласно Условие 4 от КР максималния разрешен капацитет на инсталацията възлиза на: 
-   11 440   места за свине за угояване /над 30 килограма/ и 
-  1 000 места за свине майки  
 Това е максималния брой произведена продукция в свинефермата, която може да бъде 
реализирана в рамките на един жизнен цикъл за свине майки и 4 жизнени цикъла за свине за 
угояване.   
Годишното производство на инсталацията (произведена продукция) съответства на 
годишния производствен капацитет (брой заети места). Тя се определя като сума от средно 
заетите места за всеки месец (към 31-во число на отчитания месец), разделени на броя на 
месеците, през които е работила инсталацията.  За отчетената 2020 година, инсталацията е 
работила 12 месеца. 
 В изпълнение на Условие 4.2.2  Операторът докладва, че годишното производство за 
периода на докладваната 2020г., през който е работила инсталацията,  възлиза на  6 930  
заети места за свине за угояване и  844  броя заети места за свине майки. 
 Съгласно Условие 4.2.3., Операторът докладва следния брой постъпващи и 
напускащи животни, включително новородени и умрели: 
 

Сектор на инсталацията Свине майки Прасета за угояване 
Постъпили 89 26 973 
Напуснали 81 26 290 
Новородени (сукалчета) 20 036 - 
Умрели 0 89 

 
 

 Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на 
околната среда: 

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната 
среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на 
решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните 
специалисти и служители отговарящи по контрола на резултатите от отстраняване на 
възникналите несъответствия. Взаимодействията на отделните служители се описват със 
следната организационна диаграма: 
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УПРАВИТЕЛ 

ЕКОЛОГ ТЕХНИЧЕСКИ 
СЪТРУДНИК 

ЕЛ.ТЕХНИК 

МЕХАНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 
РИОСВ – гр. Пазарджик, гр. Пазарджик 4 400, ул. „Генерал Гурко"№3, ет.4; 

През отчетния период  е извършвана  планова проверка по изпълнение на условията в  
№ 574-Н0-И0-А0/2019г. от страна на Компетентния орган - РИОСВ Пазарджик. 

Констатирано е изпълнение на условията в КР № 574-Н0-И0-А0/2019г. Не са давани 
предписания за отстраняване на допуснати несъответствия. 

 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията; 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, център Пловдив 4000, гр. Пловдив 
ул."Янко Сакъзов" 35. 
 
3.2. Система за управление на околната среда: 
 

 Чрез прилагане на СУОС, Дружеството се стреми, да извършва цялостна оценка на 
всички дейности на площадката, чрез съпоставяне на текущите разходи на спомагателни 
материали, енергия и вода и произведената продукция. Използването и внедряването на по-
нови технологии на отглеждане и по-добро техническо оборудване е една от целите за 
намаляване количеството на генерирани отпадъци за опазване на околната среда и опазване 
здравето на хората. 

 Структура и отговорности: 
Всички дейности по управление на околната среда се извършват от Еколога на дружеството, 
като работата му се подпомага от Технически сътрудник, Механик и Електротехник. 
Контролът и вземането на управлениски решения се извършва от Управителя. Механикът и 
Електротехникът са отговодните длъжностни лица за прилагане на инструкциите, свързани с 
измерване консумацията на ресурси и проверки на техническото състояние на системите на 
инсталацията. Техническият сътрудник осигурява обмен на информация и комуникация със 
заинтересовани страни, по отношение задълженията за спазване. 

 Обучение: 
Екологът извършва периодично обучение на лицата, отговорни за прилагане на КР, в т.ч. 
роля, отговорности и задължения. Извършват се периодични обучения по организация на 
аварийно планиране и работа с опасни химични вещества и смеси /дезинфектанти/. 
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 Обмен на информация: 
Обменът на информация се извършва между между механика и електротехника и 
техническия сътрудник; последния документира и обобщава информация от механика и 
електротехника, по отношение прилагане инструкциите за мониторинг на техническите 
показатели на инсталацията и периодичната оценка за техническото състояние на системите 
на инсталацията. Обобщената информация се изпраща на Еколога по електронната поща. 
Екологът е отговорен за извършване на документиране на резултатите от системната оценка 
на работата на инсталацията в съответните записи към инструкциите от СУОС. Екологът 
изготвя и води всякаква комуникация със заинтересованите страни по прилагането на СУОС, 
както и периодична оценка на съответствието на измерените емисионни показатели на 
работата на инсталацията с установените нормативни органичения. 
 

 Документиране: 
В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, 

регламентираща работата на инсталацията. 
Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се 

съхраняват   от съответно отговорно лице, както на електронен, така и на хартиен носител. 
 

 Управление на документи: 
Извършва се от Еколога. Всички документи се актуализират при промяна в работата на 
инсталацията или при влязъл в сила нов нормативен акт. Старите версии на документи се 
изземват и архивират и се заменят с нови, актуални. При промени в СУОС, задължително се 
информират отговорните длъжностни лица за въведените промени. 
 

 Оперативно управление: 
На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за 

експлоатация и поддръжка изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката на 
електронен носител и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване. 
Оригиналите на инструкциите, записите към тях, електронните версии на инструкциите, 
списъците и дневниците се съхраняват при Еколога. 

 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия: 
В Дружеството се прилагат утвърдени инструкции, които имат за цел да определят 

организацията и реда за действия при: 
 Експлоатация и поддръжка  
 Мониторинг на технически и емисионни показатели 
 Периодична оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за 
ефективност на емисионните и техническите показатели, с определените в КР ограничителни 
условия. 
 Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия. 
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 Периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на 
инсталацията и предприемане на необходимите организационни/технически действия за 
постигане съответствие с тези нормативни разпоредби  
 Оценката на съответствието на измерените/изчислени технически и емисионни 
показатели се извършва периодично от Еколога. При констатирани несъответствия се 
информира Управителя и се предприемат коригиращи действия. 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации: 
Дружеството разполага с утвърден Вътрешен авариен план за действия при бедствия, аварии 
и катастрофи. Извършва се периодично проиграване на плана с персонала. Резултатите се 
документират в Протокол. 

 

 Записи: 
Екологът  документира и съхранява всички данни от наблюдението на техническите и 

емисионни показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията по 
условията в КР. Изготвен е списък с всички документи доказващи съответствие с условията 
на КР. 

 Докладване: 
 Операторът извършва ежегодно докладване по прилагането на КР чрез предоставяне 
на компетентните органи на ГДОС. 
 Във връзка с изпълнение на условие 7.1. Оператора докладва, че за изтеклата 2020г. 
не са налични случаи на нарушения на норми на изпускане на замърсители, установени с 
настоящото разрешително или друг нормативен акт. По тази причина не са уведомявани 
компетентните органи.   
 Съгласно условие 7.3., за докладваната година Операторът не е планирал и 
предприемал промени в работата на инсталацията. 
 Във връзка с Условие 7.4 и Условие 7.5., не са наблюдавани случаи на 
непосредствена заплаха за екологични щети или възникнали екологични щети, поради което 
за докладвания период не са информирани компетентните органи. 
 По изпълнение на Условие 7.8 Операторът е представил в РИОСВ копие от 
документа за въвеждане на обекта в експлоатация. 

 Актуализация на СУОС 
За докладвания период не са извършвани актуализации, свързани с прилагане на СУОС. 
 
 
3.3 Използване на ресурси 
 

Операторът осъществява контрол за ефективно използване на енергията и 
минимизиране употребата на ресурси, като редовно следи за ефективността на 
производствената дейност, по отношение употребата на вода и електроенергия. 
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3.3.1. Използване на вода 
 
Операторът използва вода за производствени и санитарно-битови нужди от 1 бр. 

собствен водоизточник - сондажен кладенец. Водоползването се извършва при издадено 
актуално разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и при спазване на 
условията в него. През 2020г. е подадено заявление за удължаване на срока на 
разрешителното, за което компетентната БДИБР Пловдив се е произнесла с Решение № 
РР4128/02.02.2021г. и срокът на разрешителното е удължен до 03.12.2025г. 

Монтирано е измервателно устройство, отчитащо консумацията на свежа вода, 
добивана от сондажния кладенец. Измервателни устройства са монтирани на захранващите 
водопроводи към всяко производствено хале, с цел определяне на водата, използвана за 
промишлени цели /поене и охлаждане/. Консумацията на свежда вода за промишлени цели в 
сектора за свине майки се отчита по показанията на водомера в хале 1, а консумацията на 
вода за промишлени цели в сектора за свине за угояване - като сума от показанията на 
съответния водомер към всяко хале за угояване. 

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка 
на технологичното оборудване, за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на 
площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. 
 През настоящата година са извършени 12 ежемесечни проверки за състоянието на 
водопроводната мрежа и установяване и отстраняване на течове, по смисъла на Условие 
8.1.4 от КР. Не са установени несъответствия. 

Разработени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на основните 
консуматори на вода – поилната инсталация към производствените сгради , съгл. Условие 
8.1.3. За докладвания период не са установени несъответствия по прилагането на 
инструкциите. Данните са документирани. 

Операторът разполага със записи на необходимите данни  за изразходваните 
количества вода през отчетния период на 2020г., в т.ч. и текущата консумация на 
инсталацията по месеци. 
 Във връзка с изпълнение на условие 8.1.6.1., Оператора докладва изчислената 
стойност на годишната норма за ефективност при употреба на вода, m3/1 скотомясто: 
 -  Годишната консумация на вода за 1 скотомясто в сектора за прасета за 
угояване за отчетения период на 2020г. възлиза на 0,544 m3/единица продукция, респ. в 
сектора  за свине майки възлиза на  4,458 m3/единица продукция. 

 
Изчисляването на ГНЕ при употреба на вода е извършено при спазване на условия 6.3 

и 6.3.1. на КР, като за периода на 2020г., през който е функционирала инсталацията са 
реализирани 4 жизнени цикъла в сектора за свине за угояване и 1 жизнен цикъл в сектора за 
свине майки. 

По изпълнение на условие 8.1.6.2. Операторът докладва че е налице съответствие на 
консумираната вода за производствени нужди с нормата по условие 8.1.2., тъй като 
получената стойност на ГНЕ при употребата на вода е по-малка от разрешената в условие 
8.1.2. (съгласно условие 6.4). За периода от влизане в сила на КР до настоящия момент не са 
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отчетени несъответствия по отношение на количествата консумирана вода за производството 
на единица продукция. 

През докладваната година Операторът не е предприемал действия за подобряване 
ефективността на инсталацията по отношение употребата на вода за производствени нужди. 
Използването на вода през отчетния период  на 2020 г. е отразено в Таблица 3.1. 
Таблица 3.1 
 

 
Източник на 

вода 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

* 

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно 

количество 

Използвано 
количество за 

единица продукт 

 
Съответств

ие 

1 бр. 
собствен 
сондажен 
кладенец 

- 
 
 

Свине за угояване 
/над 30 кг/ 

0,6 m3/ед.продукция 
15 077  m3 

Свине за угояване 
/над 30 кг/ 

0,544 
m3/ед.продукция 

 
Да 

Свине майки 
4,5 m3/ед.продукция 

3 763 m3 
Свине майки 

4,458 
m3/ед.продукция 

Да 

 
* колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма 
за година. Документа регламентира единствено разходна норма за единица продукция.  
 

3.3.2. Използване на енергия 
 

Ръководството на Дружеството периодично оценява енергоемкостта на инсталацията 
и предприема мерки, целящи достигане на оптимални норми на консумация при 
експлоатация на съоръженията. 

Отчитането на консумираната ел. енергия за площадката се извършва по показанията 
на главен електромер, разположен в трафопоста, захранващ обекта. Консумацията на ел. 
енергия на инсталацията се определяне по отчетената консумация на вътрешните 
електромери – по един за всяко производствено хале. 

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на системата за 
вентилация на свинете – основен консуматор на ел. енергия за промишлени нужди, в 
изпълнение на Условие 8.2.1.2. В изпълнение на Условие 8.2.2.3 от КР, за докладвания 
период не са отчетени несъответствия по прилагане на инструкцията. Данните са 
документирани в записи към инструкцията. 

Операторът не е предприемал допълнителни действия за подобряване ефективността 
на инсталацията по отношение на консумацията на ел.енергия за производствени цели. 

Разработена е и се прилага инструкция за измерване разхода на електроенергия. 
Съгласно Условие 8.2.2.1 от КР  се водят записи за отчитания годишен разход на 

електроенергия за инсталацията, както и стойността на годишната норма за ефективност при 
употребата на електрическа енергия.  Резултатите от прилагането на Инструкцията за оценка 
на съответствието на документираните количества ел. енергия с определените такива с 
условията на КР разходни норми, са налице данни и записи за отчетения период. 

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 Операторът докладва:  
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През 2020г. Дружеството е изразходвало 0,0068 MW електроенергия за 1 
скотомясто  (ед.капацитет) в сектора за свине за угояване и 0,101 MW електроенергия 
за 1 скотомясто  (ед.капацитет) в сектора за свине майки. 

Операторът докладва, че през отчетния период количествата на консумираната 
електроенергия за производството на единица продукция съответстват на определената 
стойност на годишната норма за ефективност при употребата на електрическа енергия, 
посочена в условие 8.2.1.1, респ. таблица 8.2.1. на КР. От момента на влизане в сила на КР до 
настоящия момент не са отчетени несъответствия, по отношение на консумираната енергия 
за производство на единица продукция. 

Площадката е захранена с електрическа енергия от далекопровод на 
„Електроразпределение Юг” ЕАД. Електроразпределителното дружество 
„Електроразпределение Юг” ЕАД продава ел. енергия на собственика на захранващия 
трафопост – ЕТ „ГРИМИ“, който извършва препродажба на част от получената ел.енергия на 
оператора ЗП НЕДЖНИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН. Налице е актуален договор за покупко-
продажба на електрическа енергия. 

Резултатите от потреблението на електроенергия са отразени в Таблица 3.2а.  
Таблица 3.2а 

Електроенергия 
Количество за единица 

продукт1), 
съгласно КР 

Използвано количество за 
единица продукт 

 
Съответствие 

 
Договор с ЕТ „Грими-

Хюсеин Хюсеин“ 
 

Свине за угояване /над 30 
кг/ 

0,05 
MWh/ед.продукция 

Свине за угояване /над 30 кг/ 
0,0068 

MWh/ед.продукция 
Да 

Свине майки  
0,36 

MWh/ед.продукция 

Свине майки  
0,101 

MWh/ед.продукция 
Да 

 
Таблица 3.2б 

Топлоенергия Количество за единица 
продукт1), 

съгласно КР 

Използвано количество за 
единица продукт 

 
Съответствие 

Неприложимо - - - 
*Забележка: КР не регламентира норма за ефективност при употребата на топлинна 

енергия.Инсталацията не се явява консуматор на топлинна енергия. 

 
3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 
В производствения процес по отглеждане на свине за угояване  /над 30кг/ и свине майки се 
използват основно различни видове фуражни смески и дезинфектанти. Горива за работата на 
инсталацията не се използват. Като спомагателен процес – производство на ел.енергия в 
дизелов агрегат, при спряно електроподаване от електроразпределителната мрежа, се 
използва дизелово гориво – за работата на дизеловия агрегат.  
В КР не са заложени ограничения, по отношение на вида и количествата използвани 
суровини, спомагателни материали и горива. Не са предприемани действия за подобряване 
ефективността, по отношение употребата на суровини, спомагателни материали и горива. 



Годишен доклад  за дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително № 574-Н0-И0-А0/2019г.     
 
 

 
ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН” гр. Пещера, площадка с. Синитово, община Пазарджик 

 

10

В изпълнение на Условие 8.3.3.1 Операторът докладва:  
През 2020г. Дружеството е изразходвало 3 239 t фуражни смески в сектора за 

свине за угояване и 341 t фуражни смески  в сектора за свине майки. 
 
Таблица 3.3.1 

 
Суровини 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица 

продукт1), 
съгласно КР 

 
Употребено 

годишно 
количество 

 
Количество за 

единица 
продукт 

 
Съответ 

ствие 

Фуражни смески 
за отглеждане на 

прасета за 
угояване 

- - 3 239 t 
0,117 

t/скотомясто 
- 

Фуражни смески 
за отглеждане на 

свине майки 
- - 341 t 

0,40 
t/скотомясто 

- 

* Забележка: Операторът няма  определени разходни норми в КР за употреба на суровини. 
 
Таблица 3.3.2 
 
Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР  

Количество 
за единица 
продукт1), 
съгласно КР* 

 
Употребено 
годишно 
количество 

 
Количество 
за единица 
продукт 

 
 

Съответствие 

Дезинфектанти 
за отглеждане на 

прасета за 
угояване 

- - - - - 

Дезинфектанти 
за отглеждане на 

свине майки 
- - - - - 

* Забележка: Операторът няма  определени разходни норми в КР за употреба на спомагателни материали.  
 
Таблица 3.3.3 

Горива 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица 

продукт1), 
съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 

Неприложимо - - - - - 
* Забележка: Инсталацията не използва горива 

 
3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

 
Операторът съхранява спомагателните материали дезинфектанти – „Дезинфектант Б“ 

в закрит склад с трайно изградена настилка – бетонен под, стабилни стени, странична 
изолация и покривна конструкция, резистентни на действието на съхраняваните химикали. 
Складът няма гравитачна връзка с канализацията.  
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Дизелово гориво се съхранява единствено в оборудване - в стоманен резервоар с 
двойни стени на дизеловия агрегат. Дизеловия агрегат е монтиран върху трайна настилка – 
стоманобетонов фундамент. 

Изготвен е доклад за оценка на съхранението на всички ОХВ  и С, както и инструкции 
за безопасно съхранение и безопасна работа. 

На площадката са осигурени всички информационни листи за безопасност за 
съхраняваните вещества. Персоналът е запознат със съдържанието им. Всички вещества се 
съхраняват в оригинални опаковки, етикетирани от производителите, съгласно  Регламент 
1272/2008 ЕО.  

Разработени са и се прилагат инструкции за съхранение, употреба и действия при 
разливи на ОХВ и С. Проведено е нарочно обучение с персонала, като със заповед са 
определени лицата, отговорни за съхранението на ОХВ и С. Прилага се инструкция за 
собствен мониторинг на склада за съхранение на дезинфектанти и резервоара на дизеловия 
агрегат. Във връзка с изпълнение на условие 8.3.6.1, Операторът докладва, че за 2020г. са 
извършени 12 проверки по условията на съхранение на ОХВ и С в склада за дезинфектанти и 
дизеловия агрегат. Не са отчетени несъответствия и по тази причина не са предприемани 
коригиращи действия.  

Операторът съхранява всички дезинфектанти в  оригинални опаковки без нарушена 
цялост. 

Документирана е класификацията на Предприятието по чл. 103, ал.2 от ЗООС, като 
резултата от класификацията е, че съоръжението не притежава потенциал за възникване на 
големи аварии с ОХВ и С. 

 
 
4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

 

Комплексното разрешително не вменява задължение на Оператора за извършване на  
собствен мониторинг  чрез измерване на емисиите от изпускащите устройства. Изпусканите 
организирано вентилационни газове имат произход на газове, генерирани в работна среда.  

Собствен мониторинг се предвижда посредством изчисляване на годишните 
количества на замърсителите по Единната методика за инвентаризация на емисиите от 
вредни вещества във въздуха. Съгласно указанията на МОСВ, за сгради, които са «нови 
изтичници на емисии» по смисъла на чл.1 т.16 на протокола към конвенцията от 1979г. за 
трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на 
подкиселяването еутрофикацията и тропосферния озон, емисионния фактор на замърсителя 
амоняк за свине майки и прасета за угояване е редуциран, тъй като се прилагат следните 
техники за намаляване на емисиите: 

- съхраняване на торта в торохранилище; 
- постъпване на торта по самотек през торови канали (улеи); 
- покриване на полутечния тор с УВ-устойчиво платнище; 
- улеи, торови канали и торохранилище са изградени от непропускливи 

материали; 
- полагане на геотекстилна мембрана върху торовата лагуна.  
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Тъй като инсталацията е въведена в експлоатация след 17.05.2006 г, то тя се счита за 
нов източник на емисии. 

 

 
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 
PRTR 
           
Оценката на вредните емисии от площадката в  атмосферния  въздух, водните обекти, 
канализационната система и почвата са докладвани в Таблици 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8, с което е 
изпълнено Условие 9.6.2.6 и Условие 9.6.2.7. 
Процеса на предаване и обезвреждане на отпадъчните води се документира чрез подписване 
на тристранен приемно-предавателен протокол. 
          Тъй като на площадката не се формират промишлени отпадъчни води от дейността, 
Операторът няма задължения за докладване на емисии в отпадъчните води в ЕРИПЗ. 
 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
 

Работата на инсталацията за отчетения период на 2020г. се осъществява единствено 
при използване на вентилационните системи и изпускащи устройства, посочени в Таблица 
9.2.2. на разрешителното при спазване на условие 9.2.1.  

Операторът прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на 
неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирните 
емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им, съгласно Условие 
9.3.2. За докладвания период не са регистрирани източници на неорганизирани емисии на 
площадката и по тази причиниа не са предприемани мерки за ограничаването им. 

Във връзка с изпълнение на Условие 9.3.3. Операторът прилага инструкция за 
извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 
ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия. За докладвания период не са регистрирани 
несъответствия в прилагането на мерките за ограничаване наличието на неорганизирани 
емисии и по тази причиниа не са предприемани коригиращи действия. 

В изпълненени на Условие 9.4.2. е разработена и внедрена инструкция за 
предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на 
миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и 
др. Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, съгласно 
Условие 9.4.3. разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка за възможността 
за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори, съгласно Условие 9.4.4. 

Оператора докладва, че не са регистрирани излъчвания на интензивно миришещи 
вещества и няма постъпили оплаквания от интензивно миришещи вещества. За докладвания 
период не са установени несъответствия по прилагане на инструкциите, определени с 
Условие 9.4.2. Условие 9.4.3. и Условие 9.4.4. 
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На територията на фермата не са налични и не се експлоатират съоръжения, 
съдържащи флуорирани парникови газове. 
 Операторът спазва разпоредбите на Условие 9.3.4. за редуциране емисиите на амоняк, 
като прилага използване на следните техники: 
- съхраняане на торта в торохранилище; 
- постъпване на торта по самотек през торови канали (улеи); 
- покриване на полутечния тор с УВ-устойчиво платнище; 
- улеи, торови канали и торохранилище са изградени от непропускливи материали; 
- полагане на геотекстилна мембрана върху торовата лагуна. 
Документирани са доказателствата по изпълнение на условие 9.3.4. 
През отчетния период няма установени несъответствия.  
  
   С цел намаляване на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор във 
въздуха от сградите за отглеждане на свине за угояване и на свине-майки, попадащи в 
обхвата на Приложение №4 от ЗООС, Операторът използва следната комбинация от техники: 
- използване на фуражни смески с лесносмилаеми аминокиселини; 
- прилагане на автоматично и  многофазово хранене; 
- добавяне на контролирани количества основни аминокиселини; 
- използване на одобрени добавки към фуражите. 
  За всяка сграда за отглеждане на свине за угояване и на свине-майки на площадката, 
попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС, с цел намаляване емисиите на амоняк  се 
използват следните техники: 
- използване на скаров под; 
- използването на тънелни вани (корита) и чрез торови канали (улеи) по самотек; 
- редовно отстраняване на полутечния оборски тор. 
  С цел намаляване на праховите емисии от всяка сграда за отглеждане на свине за 
угояване и на свине-майки на площадката, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС,  
се   комбинация от посочените по-долу техники: 
- прилагане на хранене ad libitum; 
- използване на фиражни смески с високо съдържание на мазнини; 
- използването на напречна вентилацияпри покривно разположение на вентилаторите; 
- подържане на достатъчна влажност на въздуха през летния период чрез водни пити. 
  
  Операторът е разработил, внедрил и прилага инструкция за изпълнение на 
мерките/техниките, описани в Условие 9.3.4., Условие 9.3.5, Условие 9.3.6. и Условие 9.3.7. 
 В изпълнение на Условие 9.6.1.2. Операторът е изготвил и съгласувал с РИОСВ 
Пазарджик План за мониторинг на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор и 
съответно емисиите на амоняк и прах във въздуха, съобразен с условията на разрешителното. 
 Резултатите от изпълнение на всички инструкции са документирани и се съхраняват 
на площадката. 
 Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители съгласно 
изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са 
отразени в Таблица 1  на ГДОС, с което е изпълнено Условие 9.6.2.6. 
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 В изпълнение на Условие 9.6.2.1. и Условие 9.6.2.2., Операторът документира и 
съхранява информация за стойностите на контролираните параметри и честотата на 
мониторинг на общия екскретиран азот, общия екскретиран фосфор, емисиите на амоняк и 
прах във въздуха, определена и съгласувана с плана за мониторинг на емисиите в 
атмосферата, както и информация за всички вещества и техните количества, свързани с 
прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите. 
 В изпълнение на Условие 9.6.2.3. Операторът докладва, че редовно документира и 
съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на 
неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на 
площадката. 
 В изпълнение на Условие 9.6.2.4. Операторът докладва, че редовно документира и 
съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на 
площадката. 
 В изпълнение на Условие 9.6.2.5. Операторът докладва, че редовно документира и 
съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените/изчислените стойности 
на контролираните параметри с определените в разрешителното стойности и емисионни 
норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за 
несъответствия и предприетите коригиращи действия. 
 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 

 На площадката се формира единствено самостоятелен поток от битово-фекални 
отпадъчни води от антропогенната дейност на обекта. Емитери на БФОВ се явяват 
умивалници, бани и тоалетни на площадката. Формираните отпадъчни води постъпват в 
канализационната мрежа на площадката и се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 
15 m3. Нивото на запълване на ямата се проследява ежемесечно. Съдържанието на 
водоплътната изгребна яма  се предава за отвеждане и пречистване в селищната 
канализационна система, при наличие на сключен актуален договор за приемане и 
пречистване на отпадъчните води с В и К оператора и при спазване на условията в него. 
Почистването и извозването на отпадъчните води се извършва от лицензирана за услугата 
фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него. 
 Операторът докладва, че за отчетения период на 2020г. не е извършвано почистване 
на ямата и не са предавани отпадъчни води за обезвреждане.    
 Налице е разработена и внедрена инструкция за оценка състоянието на 
канализационната мрежа и водоплътната изгребна яма. За периода на докладване са 
извършени 12 проверки за състоянието на канализационна мрежа на площадката и на 
водоплътната яма, при което не са установени несъответствия. Данните от прилагането на 
инструкцията са документирани и се съхраняват на площадката. 
 На площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в повърхностни 
водоприемници.  
 Не са изградени и не функционират съоръжения за пречистване на формираните 
отпадъчни води. 
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4.4. Управление на отпадъците 
 

ЗП «НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН» разполага с изградена и функционираща 
система за разделно събиране на отпадъците, генерирани на площадката. 

На площадката от работата на инсталацията се разрешава образуване и временно 
съхраняване  на следните видове отпадъци: 
 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
съхраняване, t/y 

18 02 03  
Отпадъци,чието дъбиране и обезвреждане не е обект на 
специални изисквания,с оглед предотвратяване на инфекции 

0.1 

18 02 01  Остри инструменти с изключение на (18 02 02*) 0.1

15 01 10* 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества. 

0.1 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 0.1
15 01 02 Пластмасови опаковки 0,1
19 12 02 Черни метали  5
16 02 14 

 
Излязло от употреба оборудване,различно от упоменатото в 
кодовете от 16 02 09 до 16 02 13

0.1 

02 01 06 
 

Животински изпражнения,урина и тор (включително използвана 
слама),отпадъчни води,разделно събрании пречистени извън 
мястото на образуването им.

7364 

 
 Предвиждат се операции по предаване за обезвреждане и оползотворяване на всички 
производствени и опасни образувани отпадъци. Сключени са договори  с лицензирани 
фирми, притежаващи съответния документ по чл.67 от ЗУО или комплексно разрешително и 
при наличие на сключен актуален договор. 
 
 В предвид на горното, на територията на дружеството са обособени следните 
площадки за временно съхранявание на отпадъците:  

Найменование на 
отпадъка 

код 
Капацитет на 
съоръжението 

t 

Найменование на 
съоръжението/площадката 

Осигурени условия за предварително 
съхраняване 

Отпадъци, чието събиране и 
обезвреждане не е обект на 
специални изисквания, с 
оглед предотвратяване на 
инфекции 
 

180203 0,1 Площадка 1:“Ветеринарен пункт“ 
Обособена като самостоятелно съоръжение, с 
трайна настилка, разделно съхраняване на 
отпадъците и налични надписи с вида и кода 
на съхраняваните отпадъци Остри инструменти (с 

изключение на 180202*) 
 

180201 0,1 

Опаковки съдържащи 
опасни вещества или 
замърсени с опасни 
вещества 
 

150110* 0,1 

Площадка 2:“Склад за дезинфектанти“ 
Обособена като самостоятелно съоръжение, с 
трайна настилка, резистентна на 
съхраняваните ОХВ и отпадъци. Изградена 
странична изолация и без връзка с 
канализацията. 
 Осигурено е разделно съхраняване на 
отпадъците и налични надписи с вида и кода 
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на съхраняваните отпадъци 

Смесени битови отпадъци  
 

200301 0,5 

Площадка 3: „Битови отпадъци” 
Самостоятелна площадка, отделена от 
останалите съоръжения, с трайна настилка. 
Осигурено е  разделно съхраняване на 
отпадъците и налични надписи с вида и кода 
на съхраняваните отпадъци 

Хартиени и картонени 
опаковки  
 

150101 0,1 
Площадка 4: “Производствени отпадъци” 
 
Обособена е като самостоятелно съоръжение, 
с трайна настилка, разделно съхраняване на 
отпадъците и налични надписи с вида и кода 
на съхраняваните отпадъци 
 

Пластмасови опаковки  
 

150102 0,1 

Черни метали  
 

191202 5 

излязло от употреба 
оборудване, различно от 
упоменатото в кодове от 
16 02 09 до 16 02 13 

 160214 0,1 

Животински изпражнения, 
урина и тор (включително 
използвана слама), 
отпадъчни води, разделно 
събрани и пречиствани 
извън мястото на 
образуването им 

020106 7364 

Площадка 5: “Торова лагуна“ 
Съоръжението е изградено като 
самостоятелно от останалите съоръжения, с 
изградена полимерна мембрана, 
непозволяваща просмукване в почвите на 
инфилтрати 
Осигурено е  плътно покриване с платнище. 
 Поставени  са ясни надписи за вида на 
съхраняваните отпадъци 
 

 
            Класифицирането на отпадъците, начина на третиране, както и общо образуваните 
количества са докладвани и отразени във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1. 
 Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 
предварителното съхраняване, причините за установени несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия с  определените такива в условията на разрешителното, съгласно 
Условие 11.3.9. За докладваната 2020г. не са установени несъответствия и не са 
предприемани коригиращи действия. 
            Във връзка с докладването по Условие 11.9.2. и изпълнение на Условие 11.7.1 се 
извършва ежемесечно отчитане на образуваните и предадени отпадъци. За отчетения период 
Дружеството е образувало 9 765 т. странични животински продукти – свинска тор.  
 От предходната 2019 година е наличен остатък в количество 2 000 тона. 
 От образуваните и съхранявани количества торна маса са предадени 9515 тона за наторяване 
на земеделски земи, а останалите 2 250 тона са налични за  временно съхранение в торовата 
лагуна към края на отчитания период. Операторът информира, че за 2020г. са изготвени 
Годишни отчети по Приложение № 9. Данните са документирани, като за годишните 
количества образувани/предадени отпадъци са изготвени и изпратени в ИАОС София 
годишни отчети по реда на Наредба 1. 

 В изпълнение на Условие 11.А.4., Операторът докладва, че СЖП – 9 515 t свинска 
тор са предадени на „Марица 2007“ ООД за оползотворяване чрез влагане в почвата 
(наторяване), в условията на актуален  договор и ежемесечни приемно-предавателни 
протоколи. Съхранението на СЖП се извършва единствено на определеното за целта място – 
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торова лагуна с геотекстилна мембрана и УВ-устойчиво платнище. През докладваната 
година са извършени 12 броя визуални проверки за състоянието на лагуната, като не са 
установени снесъответствия в начина на съхранение на СЖП. 

 Всички данни, от прилагането на инструкциите по условия 11.7.2, 11.7.3 и 11.А.2.  са 
документирани и се съхраняват на площадката. 
 Операторът докладва, че всички количества формирана животинска тор са 
предавани единствено за наторяване на земеделски земи. Не са предавани отпадъци от 
животинска тор за оползотворяване в биогаз инсталации или инсталации за 
компостиране. По тези съображения, образуваните и предадени количества тор са заведени 
като СЖП, а не като отпадъци (Указания на МОСВ за прилагане на законодателството в 
областта на биоотпадъците, във връзка с Рамкова Директива 93/ЕО от 2000 г. уреждаща 
някои ключови въпроси по дейностите с отпадъци). 
 За отчетния период количествата на образуваните отпадъци от дейността на 
площадката са в съответствие с разрешените количества отпадъци в разрешителното. 
Същите се водят на отчет като се следи тяхното количествено нарастване, периода на 
временното им съхранение и предаване за по нататъшно третиране. Води се необходимата 
документация, съответстваща с изискванията на нормативната уредба и условие 11.7 от 
комплексното разрешително, свързана с производствените и опасните отпадъци. По 
изпълнение на Условие 11.9.2. Операторът предоставя следните данни за образуваните 
годишни количества (за периода на докладване) е представен по-долу: 
 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 
образувани отпадъци, 

t/y 

18 02 03  
Отпадъци,чието дъбиране и обезвреждане не е обект на 
специални изисквания,с оглед предотвратяване на инфекции 

0,00188 

18 02 01  Остри инструменти с изключение на (18 02 02*) 0,00019

15 01 10* 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества. 

0,0015 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 0,007
15 01 02 Пластмасови опаковки 0
19 12 02 Черни метали  0
16 02 14 

 
Излязло от употреба оборудване,различно от упоменатото в 
кодовете от 16 02 09 до 16 02 13

0 

02 01 06 
 

Животински изпражнения,урина и тор (включително използвана 
слама),отпадъчни води,разделно събрании пречистени извън 
мястото на образуването им.

0 

Забележка: отпадъци с код 02 01 06 не са образувани, тъй като всичките количества 
животинска тор са предавани за наторяване, а не за оползотворяване в биогаз инсталации 
и/или инсталации за компостиране. В изпълнение разпоредбите и указанията на МОСВ за 
прилагане на законодателството в областта на биоотпадъците, във връзка с Рамкова 
Директива 93/ЕО от 2000 г. уреждаща някои ключови въпроси по дейностите с отпадъци, 
животинската тор е заведена като СЖП, кат.2, а не като отпадък с код 02 01 06. 

 
Във връзка с Условия 11.7.2 и 11.7.3 от КР, резултатите от прилагането на инструкциите за 
оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените в КР 
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количества, както и измерването и документирането на месечните, респ. годишни количества 
не са констатирани несъответствия с установената в разрешителното норма.  
 
Информацията за действията по отпадъците е отразена в Таблици 4 и 5 на Приложение 1. 
 
Не се изпускат отпадъци извън площадката или почвите и по тези причини Операторът няма 
задължения да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, 
посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в 
приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на 
опасни и неопасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи, съгласно 
Условие 11.9.4. 
В изпълнение на Условие 11.3.3. Операторът докладва, че не е извършвал промени в Плана 
на площадката, на която са означени местата за временно съхраняване на отпадъците. 
 

4.5. Шум 
 
  Извършен е собствен периодичен мониторинг на емисии на промишлен шум в 
околната среда, съгласно Условие 12.2.1., във връзка с Условие 6.1.  
 Приложени са  копия от протоколи за измерване и изпитване нивата на промишления 
шум, както следва:  

 Протокол № 0177/30.04.2020г. от изпитване на шум в околната среда (дневно ниво на 
шума),  

 Протокол № 177/28.04.2020г. от проведени собствени измервания на нивата на 
шума(дневно ниво на шума), 

 Протокол № 0178/30.04.2020г. от изпитване на шум в околната среда (вечерно ниво на 
шума), 

 Протокол № 178/28.04.2020г. от проведени собствени измервания на нивата на 
шума(вечерно ниво на шума), 

 Протокол № 0179/30.04.2020г. от изпитване на шум в околната среда (нощно ниво на 
шума), 

 Протокол № 179/28.04.2020г. от проведени собствени измервания на нивата на 
шума(нощно ниво на шума). 

 За данните от мониторинга, в т.ч. и Доклада по реда на Наредба 54, РИОСВ Пазарджик 
е информирана своевременнно. 
 Във връзка с условие 12.3.3, Операторът докладва, че през отчетния период на 2020г. 
няма постъпили, приети и регистрирани основателни жалби и оплаквания от живущи около 
площадката, както и не са налице несъответствия с поставените в разрешителното 
максимално допустими нива. 
 От представената документация (Протоколи от проведени изпитвания на нивата на 
шума) е видно, че не са налице превишения на нормите за емисии на шум в ОС. По тази 
причина не са предприемани коригиращи действия.  
 Данните от мониторинга са предоставени в Таблица 6 на ГДОС. 
 Разработени са и се прилагат инструкции за наблюдение и оценка на 
съответствието на измерените шумови нива. Данните от прилагането им се документират. 
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 

От дейността на инсталацията на площадката не се генерират замърсители, които да 
се изпускат в почвите и/или подземните води. 

Във връзка с Условия 13.1.2 и 13.1.4.  от КР, оператора прилага Инструкции за 
периодична проверка за наличие на течове по тръбопроводи и оборудване, разположени на 
открито и  за предприемане на мерки за отстраняване на разливи от вещества, които могат да 
замърсят подземните води/почвата. Няма допуснати разливи и изливания на вредни и опасни 
вещества върху производствената площадка, респ. не е налице опасност от замърсяване на 
почвите и подземните води. За докладвания период, през който е работила инсталацията са 
извършени 12 броя проверки по прилагане на инструкциите, свързани с изпълнение на 
условия 13.1.2 и 13.1.4. Не са установени несъответствия и по тези причини не са 
предприемани коригиращи действия. 

По условие 13.1.5. е налице заведен дневник за регистриране на датата и часа на 
установените разливи, причина за разливите, тяхната площ, състав и количество на 
замърсителя, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него. 

През отчетния период няма допуснати и регистрирани разливи на вредни и опасни 
вещества върху производствената площадка. 

В изпълнение на Условие 13.1.6., Операторът прилага инструкция за периодична 
проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката и 
водоплътната изгребна яма. През докладвания период са извършени 12 проверки за 
състоянието на канализационната мрежа и водоплътната изгребна яма. Не са регистрирани 
несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. 

 
По изпълнение на условие 13.3.5.  Операторът е докладвал резултатите от анализа за 

състоянието на  подземните води в таблица 7 на ГДОС, в обхвата на условие 13.2.1.  От 
представената информация е видно, че са спазени нормите за качество на подземните води, 
определени в Наредба 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. 
Операторът докладва, че е извършил собствен мониторинг на подземни води, добивани от 
ЕСК, като пробонабирането е направено в определения в Разрешителното за водовземане от 
подземни води мониторингов пункт. Пробонабирането и анализа е извършено от 
акредитирана лаборатория. Данните са отразени в Приложенията в ГДОС, а копия от 
протоколите са представени с доклада.    

Данните от прилагането на всички инструкции да документирани и се съхраняват на 
площадката. 

В изпълнение на Условие 13.2.2., Операторът докладва, че е представил в БД 
«Източнобеломорски район» гр. Пловдив за съгласуване, План за собствен мониторинг 
качестватата на подземните води, съобразен с условията в комплексното разрешително. Към 
момента на изготвяне на ГДОС, процедурата по съгласуване не е приключила. 

В изпълнение на Условие 13.3.6, Операторът докладва, че са предприети следните 
допълнителни мерки за опазване на почвата/подземните води: 
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 всички площи на площадката, върху които се извършват производствени и складови 
дейности са с изградена трайна настилка, която не позволява просмукване на 
инфилтрати в почви и подземни води 

 съхранението на опасни химични вещества (дезинфектанти) и опасни отпадъци се 
извършва в обособен склад, с трайна настилка и странична изолация, резистентни на 
действието на съхраняваните вещества, без връзка с канализацията; съхраняват се 
органичени количества – до 5 l. 

 канализационната мрежа за отвеждане на БФОВ във водоплътна изгребна яма е 
изградена от устойчиви PVC тръби, като под тях е положен изолиращ слой; извършва 
се периодична проверка за състояните на канализационната мрежа 

 водоплътната изгребна яма е изградена от водоустойчив хидроплътен бетон, 
непозволяващ просмукване на отпадъчни води в почвите и подземните води; 
извършва се  периодична проверка за техническото състояние и водоплътността на 
ямата 

 торовата лагуна е с положена геотекстилна мембрана с висока механична 
устойчивост, непозволяваща просмукване на торови инфилтрати в 
почвата/подземните води; извършва се периодична проверка за цялостта на 
мембраната 

 
Информацията за опазването на почвата и подземните води от замърсяване е отразена 

в Таблици 7 и 8 от Приложение 1. 
 

5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на 
КР (ИППСУКР) 

 

 За отчетения период не е разработвана и изпълнявана инвестиционна програма за 
привеждане в съответствие с условията в КР. 
 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 
   

 По условие 15.1. от КР, Операторът информира че за докладваната 2020г. не са 
регистрирани анормални режими на инсталацията. 
 Във връзка с изпълнение на Условие 16.5 от Комплексното разрешително 
Оператора докладва, че за отчитания период не е прекратявал работата на инсталацията или 
на части от нея. 
 

7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
7.1 Аварии 
 

През изтеклия период на 2020 година на територията на площадката не е възниквал 
инцидент /аварийна ситуация/ и не са постъпвали оплаквания от заинтересовани страни. 



Годишен доклад  за дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително № 574-Н0-И0-А0/2019г.     
 
 

 
ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН” гр. Пещера, площадка с. Синитово, община Пазарджик 

 

21

Информацията е докладвана в Таблица 9 от Приложение 1. 
 

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която 
е издадено КР 

 
През отчетния период на 2020 година, в дружеството не са постъпвали оплаквания и 

възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността и експлоатация на 
инсталацията. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в 
други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на 
населението в района. 

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1. 
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8. Подписване на годишния доклад 
 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в 

допълнения Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексно разрешително  № 574-Н0-И0-А0/2019г. на ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН” 

площадка с. Синитово, м-ст „Ламбурките“, община Пазарджик. 

 

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

копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

Подпис: ………………………                                                        Месец  Март - 2021г. 

            /печат/ 

 

 

Име на подписващия: НЕДЖМИ ХЮСЕИН 

 

Длъжност в организацията: Едноличен собственик на капитала на Дружеството. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ 
 

Таблица 1. Замърсители  по ЕРЕВВ и PRTR 
 
 
№ 

 
 

CAS 
номер 

 
 
Замърси- 
тел 
 
 
 
 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

Праг за 
пренос на 

замърсите-
ли извън 

площ. 
(колона 2) 

 
кg/год. 

Праг за 
произ-водство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

 
кg/год. 

 
във въздух 
(колона 1а) 

 
 

кg/год. 

 
във води 
(колона 

1b) 
 

кg/год. 

 
в почва 

(колона 1c) 
 
 

кg/год. 
 

#1 74-82-8 
Метан 
(CH4) 

- 
(54 418) 

(С) 
    

 
#5 10024-97-2 

Диазотен 
оксид 
(N2O) 

 
- 

    

 
#6 7664-41-1 

Амоняк 
(NH3) 

- 
(9 377,6) 

(С) 
    

 
#86 

 

Фини 
прахови 
частици      
< 10 μm 

 
- 

    

 

 
Стойностите на емитираните замърсители са получени на база балансови изчисления 

за произведената продукция в рамките на годината /брой заети места в инсталацията/. 
Изчисленията на емисионните фактори за Първа група замърсители - метан са извършени 
съгласно Методиката за емисиите при производство на свине «Управление на тор по 
отношение на органични съединения» с Код на процес (SNAP CODE): 100507. 

 Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката: 
Вид добитък EF в kg/заето място/ годишно 

Метан 
Свине за угояване 7,00 

Свине майки 7,00 
 

 Изчисленията на емисионните фактори за Втора група замърсители диазотен оксид, 
амоняк и ФПЧ са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на свине 
«Управление на тор по отношение на азотни съединения » с Код на процес (SNAP CODE): 
100907. При определяне емисионния фактор на замърсителя Амоняк е взето предвид 
Указанието на МОСВ за редуциране емисиите от амоняк с 20% за сгради, които са «нови 
изтичници на емисии» по смисъла на чл.1 т.16 на протокола към конвенцията от 1979г. за 
трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на 
подкиселяването еутрофикацията и тропосферния озон. Определяне на емисионните фактори 
(EF) е направено, съгласно Методиката и във връзка с утвърдения План за собствен 
мониторинг: 
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Вид добитък EF в kg/заето място/ годишно 
Амоняк Диазотен оксид 

Свине за угояване 1,00 0 

Свине майки 2,90 0 
 
Изчисленията на ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА от емисиите на вредни вещества при 
посочените емисионни фактори се базират на утвърдената методика в РЪКОВОДСТВО ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ЕРИПЗ: 

 сектор за свине майки: 
1. Еметан =   844 бр. заети места х 7,00 kg/ заето място/y = 5 908 kg/y 
2. Еамоняк = 844 бр. заети места х 2,90 kg/ заето място/y = 2 447,6 kg/y 

 

 сектор за прасета за угояване: 
1. Еметан =   6 930 бр. заети места х 7,00 kg/ заето място/y = 48 510 kg/y 
2. Еамоняк = 6 930 бр. заети места х 1,00 kg/ заето място/y = 6 930 kg/y 

 

 емисии, отделяни общо от площадката: 
1. Еметан =   5 908  kg/y  + 48 510  kg/y  =  54 418  kg/y 
2. Еамоняк =   2 447,6 kg/y + 6 930 kg/y  =  9 377,6 kg/y 
 
Обяснителни бележки: 
 
 Съгласно изискванията на Методиката, Операторът следва да докладва годишни 
емисии метан, амоняк, дизотен оксид и ФПЧ 10. 
 В използваните методики за разглежданата дейност не е определен емисионен фактор 
за замърсителя «ФПЧ 10». Замърсителя «Диазотен оксид» заема стойност «нула», поради 
начина на съхранение на торта – в торова лагуна, покрита с УВ-устойчиво платнище, което 
не позволява достъп на пряка слънчева светлина и конверсия на амоняка до диазотен оксид. 
На площадката не се прилагат дейности по съхранение на тор в анаеробни лагуни, течна 
система, складиране на твърда фракция и пункт за изсушаване, наличе на паша и оградено 
място за паша и друг идейности по третиране на тора. 

 
Съглсано Условие 9.6.2.6 Оператора докладва освен годишните количества на 

замърсителите по ЕРИПЗ и количествата, генерирани за производството на единица 
продукция (ед.капацитет). Тяхното определяне следва да се извърши по реда на условие 6.9.,  
като  годишната емисия на даден замърсител се раздели на броя произведена продукция за 
годината и се раздели на броя на реализираните цикли през годината: 
 

 сектор за свине майки: 
1. Еметан/ед.капацитет =   5 908  kg/y  / 844 бр. заети места   = 7,00 kg/ заето място/y   
2. Еамоняк/ед.капацитет = 2 447,6 kg/y  / 844 бр. заети места  =  2,9 kg/ заето място/y  
 

 



Годишен доклад  за дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително № 574-Н0-И0-А0/2019г.     
 
 

 
ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН” гр. Пещера, площадка с. Синитово, община Пазарджик 

 

25

 сектор за прасета за угояване: 
1. Еметан/ед.кпацитет =   48 510 kg/y / 6 930  бр. заети места   =  7,00  kg/ заето място/y   
2. Еамоняк/ед.капацитет =  6 930 kg/y / 6 930 бр. заети места   =  1,00  kg/ заето място/y   
 

От приложените изчисления е видно че са спазени НДНТ-СЕН за амоняк, поставени за 
изпълнение в таблица 9.2.2.2 към Условие 9.2.2.2. 
 
 В изпълнение на Условие 9.6.2.7., във връзка с Условие 9.6.2.1., Операторът докладва 
обобщена информация от мониторинга на общия екскретиран азот и общия екскретиран 
фосфор, както следва: 

 сектор за свине майки: 

Показател 
M 

фураж 
Cn Fn 

Р 
капацитет

N/P  
дажби 

N/P 
задържан 

N/P 
 екс 

N/P 
екс/място 

дименсия kg % - брой kg kg kg Kg/p 
Общ екскретиран N, 
изразен като N 

341000 7,20 0,30 844 24552,00 7365,60 17186,40 20,36 

Общ екскретиран P, 
изразен като P2O5 

341000 3,00 0,25 844 10230,00 2557,50 7672,50 9,09 

 

 сектор за прасета за угояване: 

Показател 
M 

фураж 
Cn Fn 

Р 
капацитет

N/P 
 дажби 

N/P 
 задържан 

N/P 
 екс 

N/P 
екс/място 

дименсия kg % - брой kg kg kg Kg/p 
Общ екскретиран N, 
изразен като N 

3239000 3,80 0,30 6930 123082 36925 86157 12,43 

Общ екскретиран P, 
изразен като P2O5 

3239000 1,20 0,25 6390 38868 9717 29151 4,21 

 
Изчислените стойности на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор за едно 
заето място в рамките на докладваната година съответстват на разрешените такива в 
Условие 9.2.2.1. 
 

Таблица 2. Eмисии в атмосферния въздух 
 

Параметър 
Еди-
ница 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
 

Резултати от мониторинг 
 

Честота 
на 

монито- 
ринг 

 

Съот- 
ветствие 

 
Брой/ 

% 
 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Метан - - - - - - 
Диазотен оксид - - - - - - 
Амоняк - - - - - - 
Прах ФПЧ 10 - - - - - - 

 

Обяснителни бележки: Не приложимо 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални 
и/или дъждовни) във водни обекти/канализация 
 

Параметър Единица НДЕ, 
Съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

Всяка емисия*, 
докладвана в таблица 
1,колона 1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Дебит на отпадъчните 
води 

m3/ден 
m3/час 
m3/год. 

 
- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

 
рН 

единици 
рН 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Неразтворени 
вещества 

kg  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

БПК mg O2/l - - - - 
ХПК mg O2/l - - - - 
Други** kg - - - - 

 
Обяснителни бележки: Не приложимо. 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци  

 
Отпадък 

 
Код 

Годишно количество 
 

Годишно количество за 
единица продукт Времен 

но съхра-
нение на 
площад-

ката* 

 

 
Транспортиране - 

собствен транспорт/ 
външна фирма 

 
Съответ 

ствие 

Количест
ва 

определе
ни с КР 

t/y 

 
Реално 

измерено
 
 

t/y

Количества 
определени с 

КР 

 
Реално 

измерено 

Отпадъци,чието събиране и обезвреждане не е 
обект на специални изисквания,с оглед 
предотвратяване на инфекции

18 02 03  - 0,00188 
 
- 

 
- 

1 «Мит и Ко» ООД Да 

Остри инструменти с изключение на (18 02 02*)  
18 02 01  - 0,00019 

 
-

 
-

1 «Мит и Ко» ООД Да 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества. 

15 01 10* - 0,0015 - - 2 «Мит и Ко» ООД Да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 - 0,0139 - - 4 «Мит и Ко» ООД Да 
Пластмасови опаковки 15 01 02 - 0 - - 4 «Мит и Ко» ООД Да 
Черни метали  19 12 02 - 0 - - 4 «Мит и Ко» ООД Да 
Излязло от употреба оборудване,различно от 
упоменатото в кодовете от 16 02 09 до 16 02 13 

16 02 14 
- 0 - - 4 «Мит и Ко» ООД Да 

Животински изпражнения,урина и тор 
(включително използвана слама),отпадъчни 
води,разделно събрании пречистени извън 
мястото на образуването им. (*)

 
02 01 06 

 
16 000 9 765 1,3 1,26 5 «Марица 2007» ООД 

Да 
 

(*) всички количества формирана животинска тор са предавани единствено за наторяване на земеделски земи. Не са предавани отпадъци от животинска тор за оползотворяване в 
биогаз инсталации или инсталации за компостиране. По тези съображения, образуваните и предадени количества тор са заведени като СЖП, а не като отпадъци. В таблицата тези 
количества са представени с оглед пълнота на доклада.
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 

 
 

Отпадък 

 
 
 

Код 

 
 
Оползот
воряване 

на 
площадк

ата 

 
 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

 
 

Съответ 
ствие 

 
 

Обезврежд
ане на  

площадка
та 
 

Отпадъци,чието събиране и 
обезвреждане не е обект на специални 
изисквания,с оглед предотвратяване 
на инфекции 

18 02 03  не не 

«Мит и Ко» ООД 
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 

(0 t) 

да 

Остри инструменти с изключение на 
(18 02 02*) 

18 02 01  не не 

«Мит и Ко» ООД 
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 

(0 t) 

да 

Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества. 

15 01 10* не не 

«Мит и Ко» ООД 
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 

(0 t) 

да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 не не 

«Мит и Ко» ООД 
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

да 
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(0 t) 

Пластмасови опаковки 15 01 02 не не 

«Мит и Ко» ООД 
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 

(0 t) 

да 

Черни метали  19 12 02 не не 

«Мит и Ко» ООД 
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 

(0 t) 

да 

Излязло от употреба 
оборудване,различно от упоменатото 
в кодовете от 16 02 09 до 16 02 13 

16 02 14 
 

не не 

«Мит и Ко» ООД 
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 

(0 t) 

да 

Животински изпражнения,урина и тор 
(включително използвана 
слама),отпадъчни води,разделно 
събрании пречистени извън мястото 
на образуването им. (*) 

 
02 01 06 

 

не не 

«Марица 2007» ООД 
(наторяване на 

земеделски земи) 
(9515 t) 

да 

(*) всички количества формирана животинска тор са предавани единствено за наторяване на земеделски земи. 
Не са предавани отпадъци от животинска тор за оползотворяване в биогаз инсталации или инсталации за 
компостиране. По тези съображения, предадените количества тор са заведени като СЖП, а не като отпадъци. 
В таблицата тези количества са представени с оглед пълнота на доклада. 
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Таблица 6. Шумови емисии 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB 

(А) 

Измерено през 
деня/нощта 

Съответствие 

Протокол № 0177/30.04.2020г. от изпитване на шум в околната среда (дневно ниво на шума)
Еквивалентно ниво на шума (фоново ниво) 37,1±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 1 52,4±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 2 56,8±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 3 58,7±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 4 56,2±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 5 55,3±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 6 54,9±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 7 51,7±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 8 52±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 9 50,6±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 10 51,4±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 11 52,8±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 12 55,1±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 13 51,4±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 14 48,7±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 15 47,6±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 16 50,3±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 17 52,0±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 18 49,7±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 19 52,6±0,4 дневно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 20 51,9±0,4 дневно да
Ниво на обща звукова мощност 98,8±4,1 дневно -
Еквивалентно ниво на шума (в мястото на въздействие) 21,6±0,9 дневно да

  
Протокол № 0178/30.04.2020г. от изпитване на шум в околната среда (вечерно ниво на шума)

Еквивалентно ниво на шума (фоново ниво) 35,6±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 1 48,4±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 2 50,3±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 3 51,4±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 4 52,0±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 5 50,6±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 6 51,3±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 7 49,6±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 8 48,0±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 9 49,3±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 10 47,8±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 11 51,5±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 12 52,2±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 13 49,4±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 14 47,2±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 15 46,8±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 16 48,4±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 17 50,5±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 18 51,3±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 19 52,2±0,4 вечерно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 20 50,6±0,4 вечерно да
Ниво на обща звукова мощност 95,6±4,0 вечерно -
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Еквивалентно ниво на шума (в мястото на въздействие) 18,3±0,8 вечерно да
  

Протокол № 0179/30.04.2020г. от изпитване на шум в околната среда (нощно ниво на шума)
Еквивалентно ниво на шума (фоново ниво) 35,2±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 1 47,8±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 2 49,2±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 3 48,6±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 4 51,3±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 5 51,5±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 6 49,6±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 7 48,3±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 8 47,2±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 9 48,5±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 10 47,0±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 11 49,4±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 12 51,8±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 13 52,4±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 14 50,6±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 15 51,7±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 16 49,3±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 17 48,6±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 18 48,2±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 19 49,4±0,4 нощно да
Еквивалентно ниво на шума – ИТ 20 48,0±0,4 нощно да
Ниво на обща звукова мощност 95,0±4,0 нощно -
Еквивалентно ниво на шума (в мястото на въздействие) 17,8±0,7 нощно да

 
 
Таблица 7. Опазване на подземните води 

 
Показател  

 
Точка на 

пробовзема
не 

Концентраци
я  

в подземните 
води, 

съгласно 
КР 

 
Резултати 

от  
монитори

нг 

 
Честота на  

мониторинг 

 
 

Съответствие 

Активна реакция  ЕСК 6,5-9,5 7,23 Веднъж годишно Да
Фосфати, mg/l ЕСК 0,5 0,20 Веднъж годишно Да
Амониев йон, mg/l ЕСК 0,5 <0,05 Веднъж годишно Да
Хлориди, mg/l ЕСК 250 12,0 Веднъж годишно Да
Сулфати, mg/l  ЕСК 250 40 Веднъж годишно Да
Манган, µg/l ЕСК 50 <10 Веднъж годишно Да
Нитрати, mg/l ЕСК 50 9,2 Веднъж годишно Да
Нитрити , mg/l ЕСК 0,5 <0,02 Веднъж годишно Да
Желязо, µg/l ЕСК 200 <10 Веднъж годишно Да
 
 
Таблица 8. Опазване на почви 

 
Показател  

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР 

 
Пробовземна 

точка 

 
Резултати от  
мониторинг 

 
Честота на  

мониторинг 

 
Съответст 

вие  
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- - - - - - 

Обяснителни бележки: Не приложимо. 
 

Таблица 9. Аварийни ситуации 
 

Дата на   
инцидента 

Описание  
на 

инцидента 

 
 

Причини       

 
Предприети    

действия   

 
Планирани   
действия   

 
Органи, които  
са уведомени 

- - - - - - 

Не са възниквали аварийни ситуации. 
 
Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 
която е предоставено КР 

 
Дата на   

инцидента 

Описание  
на 

инцидента 

 
 

Причини         

 
Предприети    

действия   

 
Планирани   
действия   

 
Органи, които  
са уведомени 

- - 
 

- - - - 

 

Обяснителни бележки: 
През отчетния период на 2020г. не са регистрирани оплаквания от работата на 

инсталацията. В дружеството няма постъпили  възражения. Няма сведения за постъпили 
оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по 
опазването на околната среда и здравето на населението в района. 
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