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I.  УВОД 
1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното 
разрешително (КР): 

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине  
 Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) 
 Отглеждане на свине за майки 

 
2. Адрес по местонахождение на инсталацията: 
с .Септемврийци, Общ. Каварна, Обл. Добрич  
 
3. Регистрационен номер на КР: 
317 – НО-/2008 
 
4. Дата на подписване на КР: 
08.10.2008 г. 
 
5. Дата на влизане в сила на КР: 
15.11.2008 г.  
 
6. Оператор  на инсталацията и  притежател на разрешителното: 
“БЕЛСУИН” ЕООД, с.Септемврийци, Общ. Каварна, област Добрич 
  
7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 
гр.Варна, ул. „Одесос” № 20, ет.3 
тел./факс: 05746/422 
e-mail: belsuin@gmail.com   
  
8. Лице за контакти: 
Стоян Загуров  – упълномощено лице (Приложение 2) 
 
9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: 
с.Септемврийци, Общ. Каварна, област Добрич  
тел./факс: 05746/ 422 
e-mail: belsuin@gmail.com   
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10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията: 
Свинекомплексът е създаден през 1960 г. като свинеферма за угояване на 
свине. Промишлената инсталация за интензивно отглеждане на свине 
включва: 
(1) свине-майки 
(2) свине за угояване (над 30 kg):   
 
 Инсталация  свине-майки 
Основното стадо представлява всички женски свине  /майки/, без младите 
женски свине, определени за ремонт на стадото. Към тази категория се 
прибавят и нерезите,които служат за осеменяване на свинете-майки. 
Главната  структурна единица на „основното стадо” е свинята-майка. За да 
се поддържа цикличността на производство, основната цел е създаването 
на оптимален ритъм на производство. „Ритъмът на производство” 
представлява срокът  /в дни/, за сформирането на една производствена 
група /бр.свине-майки/, т.е.това са осеменените майки за определен срок от 
време. При нас този срок е една седмица, като основните свине-майки, 
които са отбити предната седмица се осеменяват за 2-3 дни, а през 
останалите  4 дни производствената група се допълва с майки, които се 
осеменяват за втори или трети път /повторки,абортирали и др./ Свинете-
майки се осеменяват основно на 5-я и 6-я ден след отбиването на 
прасенцата им. В рамките на тези 5-6 дни свинете се водят в категория 
„отдих и осеменяване”, хранят се с рецепта за „свине – кърмачки”, средно 
по 4 кг дневно, с цел по-добър ефект при осеменяването. В деня на 
осеменяването те се хранят с по 1-2 кг  дневно. За периода от 5-6 дни те 
изяждат средно 20-25  кг фураж. 
След осеменяването свинете-майки преминават в категорията „условна 
бременност”. Този период продължава 28-30 дни и се следи дали майката 
ще прояви признаци на разгоненост, което означава че тя е била осеменена, 
но не се е получило заплождане и трябва да се осемени отново /повторка/. 
През този период свинете-майки се хранят еднократно със смеска за 
бременни свине в количество от 2 кг/ден или общо за период от 60 дни ако 
свинята-майка не прояви признаци на разгоненост, това би трябвало да 
означава,че майката е заплодена и преминава в категорията „същинска 
бременност”, като това са средно още 83-84 дни. 
Свинете-майки се хранят с рецепта за бременни майки средно 2,5 до 3,2 кг 
дневно. Това означава средно за периода 220-235 кг. Този период 
приключва с прехвърлянето на свинете-майки в родилното отделение, 
където ще се опрасят. Това става 3-5 дни, преди предполагаемата дата на 
опрасване. За целта се води дневник на осеменяването, в който свинете-
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майки са отбелязани по номера и дати и се следи стриктно тяхното 
състояние. Това е много важно за цялото производство, тъй като в 
определени дни от бременността, майките трябва да преминат 
задължителна ветеринарно-профилактична програма. В периода 1-2 дни 
преди и 2-3 дни след опрасването дажбата на свинете-майки се редуцира 
до 1,5-2 кг/дневно. Следва периода на кърменето, т.е.свинете са в 
категория „майки-кърмачки”. Кърмаческият период продължава средно 27-
31 дни, до момента на отбиването на прасенцата им. След това майките 
отиват в сектора за осеменяване, в категория „Отдих и осеменяване”, а 
прасенцата им се прехвърлят в сектор „Подрастване”. За периода от средно 
30-33 дни  /с настаняването в родилното/, майките изяждат средно 155-170 
кг фураж  /рецепта „Лактиращи”/. Прасенцата – бозайници, през  периода 
на отбиване /28-30 дни/, се хранят с предстартерна смеска от 7-я  до 28-я  
ден, по 150 – 170 гр дневно, или 4,5 кг за периода. 
Нерезите допълват категорията „основно стадо”, като те се хранят 
целогодишно със специална смеска за нерези, средно 2,5 до 3,4 кг дневно, 
което прави годишно 1000 – 1100 кг  за 1 животно.  
 
Инсталация свине за угояване (над 30 kg) 
„Подрастване” 
„Угояване” 
Цикълът на производство приключва с угояването и клането на опрасените 
прасенца. Те преминават последователно през категориите  „бозайници”, 
„подрастване” и „угояване”. 
Бозайният период включва периода от деня на опрасването до деня на 
отбиването. Тогава нуждите на прасенцата-бозайници от вода и храна са 
минимални и основно получават хранителни вещества от коластрата и 
млякото на майките. Целта е майките да са добре подготвени през периода 
на бременността, за да може да се опрасят лесно и да осигурят прасенцата 
с нужните им хранителни вещества. За задоволяване на нуждите на 
малките прасенца от вода,има малка автоматична поилка, а за храната имат 
малка хранилка, в която се поставя тяхната предстартерна смеска, на място 
недостъпно за свинята-майка. Средният разход на предстартерна смеска за 
периода е средно около 4-5 кг. 
След това прасенцата-бозайници се прехвърлят в сектор 
„Подрастване”/отбиване/. От 5-до 7 дни след отбиването, прасенцата 
продължават да се хранят с предстартерна смеска.Средният разход за този 
период e 1-1,500 кг. Следва плавен преход към стартерната смеска за около 
5-6 дни. Периодът продължава до достигане на средна жива маса 17-18 кг 
за около 35 дни. Изхранва се само стартерна смеска, като средното 
количество е средно около 21-25 кг.  По същият начин се продължава с 
преход към гроуърната смеска за около 5-7 дни, като този период 
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приключва с прехвърлянето на прасенцата в сектор „Угояване”. 
Прехвърлянето става при средна живо тегло от 33 до 38 кг и среден 
престой в сектор „Подрастване” 60 дни. Изразходената гроуърна смеска за 
този период е средно около  37-42 кг. След прехвърлянето на прасетата в 
сектор „Угояване”,продължава изхранването на гроуърната смеска до 
достигане на живо тегло 50-55 кг. Това става средно на 30-35 дни от 
прехвърлянето на прасетата в сектор „Угояване”. Количеството на 
изразходваната гроуърна смеска  за периода е средно около 60-65 кг. 
Следва отново плавен преход към изхранването на финишърната смеска за 
около 3-5 дни,след което, до края на угоителния период /средно 95-99 кг/ 
прасетата консумират само финишърна смеска. Това е период средно 
около 55-60 дни, а консумацията на фураж за периода е средно около 165 
кг. Следва клането на животните, с което приключва цялостния 
производствен цикъл. 
През отчетния период – 2018г. инсталацията е възобновила дейността си на 
20.12.2018г., като тогава са заредени 1008 бр. прасета за угояване, а на 
27.12.2018г. са доставени още 756 бр. 
11. Производствен капацитет на инсталацията: 
Максималният капацитет на инсталацията за интензивно отглеждане на 
свине е следната: 

 Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг.) – 17 525 бр.; 
 Отглеждане на свине майки – 2 000 бр. 

Забележка: един производствен цикъл е 150 дни или за една година  ще 
имаме 2.43 цикъла, т.е. при наличието на 2000 майки ще се угоят около 40 
000 прасета годишно.  
За отчетния период на 2018 г. количеството произведена продукция е: 

 Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг.) – 87 бр.; 
 Отглеждане на свине-майки – 0 бр.; 

Забележка: през целия отчетен период са отглеждани прасета за угояване 
само през последната десетдневка на м.декември, като 1008 бр. са 
отглеждани 10 дни от отчетния период, а 756 бр. са отглеждани 4 дни.  
Тъй като в една година има 2,43 цикъла (всеки цикъл е 150 дни), годишния 
броя на прасетата за угояване е 87 бр. (това са брой скотоместа, заети 
целогодишно).   
Изчислени са по следният начин: 

- 1008 бр.*10 дни / 150 дни = 67 бр. (целогодишно) 
- 756 бр.*4 дни / 150 дни = 20 бр. (целогодишно), 

или общия брой скотоместа, заети целогодишно са 87 бр. 
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12. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до 
управлението на околната среда: 

СХЕМА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 
РИОСВ - Варна., 9000, гр. Варна,  
ул. “ Ян Палах “ № 4;  
тел.: 052/ 678 845 
e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg 
 
14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 
инсталацията: 
 “Черноморски район” - с център Варна  
адрес: ул. “Ал. Дякович” № 33;  
тел.: 052/631 447, факс: 052/631 448,  
e-mail: bdvarna@bsbd.org 

Начало 

Определяне на персонала, който ще извършва конкретни дейности по УОС 

Провеждане на наблюдение, контрол и мониторинг по графици 

Регистриране на резултатите (протоколи, дневници) 
 

При констатирани несъответствия се анализират причините довели до 
несъответствието 

Край 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализиране на получените резултати 

Оценка на съответствието на получените резултати с данните определени 
в условията на КР 

Предприемане на коригиращи действия и докладване на резултатите 
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ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
1. Структура и отговорности: 
Съгласно изискванията на  Условие № 5 от КР е издадена заповед с която 
се определят отговорностите и структурата за изграждане и 
функциониране на система за управление на околната среда. 
На основание КР 317-НО/2008 г., със Заповед  № 83/15.07.2010г.  е 
определен персонала, отговорен за СУОС в дружеството, а със Заповед  № 
107А/28.05.2013 г.  информацията е актуализирана. 
 
2. Обучение: 
Потребностите от обучение на персонала се определят съгласно 
инструкциите. През отчетния период на 2018 г. не е извършвано обучение 
от външни фирми. Тъй като инсталацията е работила само през последните 
дни на месец декември е проведено 1 вътрешно-фирмено обучение на 
работниците относно екологосъобразното управление на генерираните 
отпадъци и необходими действия при бедствия и аварии.  
Обучението включваше: 
 Образувани отпадъци – съдове за събиране и начини на съхранение; 
 Отговорности по управление на отпадъците и докладване; 
 Действия при бедствия и аварии. Отговорности на постоянната 

обектова комисия. – теоретично обучение; 
 Действия при бедствия и аварии. Оказване на първа долекарска 

помощ.  
 
3. Обмен на информация: 
Относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното 
се поддържа актуална информация, в т.ч. актуализиран списък с имена, 
длъжности и телефони за контакт (във връзка с промененото щатно 
разписание на дружеството). 
Поддържа се актуален списък на органите, които следва да бъдат 
уведомявани съгласно условията на разрешителното и  телефони за 
контакт.    
 
4. Документиране: 
Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба по околна среда бе 
актуализиран списъка с нормативни актове, регулиращи работата на 
инсталацията. 

7 



Поддържа се  актуален списък на необходимите инструкции изисквани от 
разрешителното и се  съхраняват  на достъпно място.  
 
5. Управление на документи: 
Съгласно административната структура на “БЕЛСУИН” ЕООД, пряка 
отговорност за организацията, изпълнението  и контрола по управлението 
на документите носят управителят и екологът. Всички останали ръководни 
служители при изпълнение на преките си задължения са длъжни да 
прилагат инструкцията по Условие 5.5.1. 
Управителят носи пряка отговорност за изземване на невалидната 
документация, свързана със системата за управление на околната среда в 
контекста на комплексното разрешително, по съответния ред определен с 
горецитираната инструкция. 
Инструкцията обхваща цялата изготвена и разпространена документация 
във връзка със Системата за управление на околната среда – инструкции, 
списъци, дневници и др. 
Целият персонал на дружеството, участващ в дейности, в чийто резултат се 
създават записи на данни по изискванията на системата, отговаря за 
съхранение, за навременно предаване при поискване на четливи и 
завършени документи, грижи се за събиране, класиране и поддържане на 
данните в съответствие с настоящата процедура, извършва годишен 
преглед на файловете с цел архивиране или унищожаване на събраната 
информация. 
Към настоящия момент няма актуализация на документите, изисквани с 
настоящото разрешително, по тази причина няма и изземване на невалидна 
документация. 
 
6. Оперативно управление: 
Изготвени са и са одобрени всички инструкции за експлоатация и 
поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително. Инструкциите се 
съхраняват на площадката в писмен вид и ще бъдат предоставени на 
компетентния орган при поискване от тяхна страна. 
 
 

7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия: 
Към КР 317  на “БЕЛСУИН” ЕООД има изготвени писмени инструкции за 
мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията 
в КР. 
Извършва се мониторинг на техническите и емисионни показатели, 
съгласно условията в КР, като резултатите се отразяват в дневници. 
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Съгл. Условие 5.7.2. има изготвени писмени инструкции за периодична 
оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни 
показатели с определените в условията на разрешителното. 
Съгл.Условие 5.7.3. има изготвени писмени инструкции за установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 
действия. 
 
8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации: 
Създадена е писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост 
актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване 
след всяка авария. Инструкцията обхваща цялата изготвена и 
разпространена документация във връзка със Системата за управление на 
околната среда – инструкции, списъци, дневници и др. 
Независимо от технологичните инструкции на територията на “БЕЛСУИН” 
ЕООД действа и утвърден актуализиран и допълнен План за 
предотвратяване, ликвидация и провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.  
През 2018 година на територията на  “БЕЛСУИН” ЕООД не са  
регистрирани  аварии.  
Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.  
След всяка възникнала производствена авария или бедствие със заповед на 
Управителя се определя комисия, която в 5 дневен срок трябва да 
разследва причините довели до възникване на аварията. При разследването 
се вземат писмени обяснения на свидетели (ако има такива) и технически 
лица. 
При необходимост ще се привличат специалисти от ГД ПБЗН, РПУ - 
Каварна, РИОСВ – Варна, РЗИ - Добрич и др. 
 
9. Записи 
Изработена е инструкция, определяща реда, изискванията, 
взаимоотношенията, компетенциите и отговорностите на длъжностните 
лица /персонала/ за документиране и съхраняване на данни от 
наблюдението на показатели и резултати от оценка на съответствието им с 
изискванията на условията в комплексното разрешително. Цел на 
процедурата е да се следи изпълнението на условията в комплексното 
разрешително. 
Документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и 
технически показатели, а така също от оценката на съответствията им с 
условията в комплексното разрешително.  
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Във връзка с изискванията на Условие 5.9.2. е изготвен дневник, в който се 
документират и съхраняват данните за причините за установени 
несъответствия, както и предприетите коригиращи действия.  
Документират се и се съхраняват данните при преразглеждане или 
актуализация на инструкциите за работа на технологичното оборудване.  
Изготвен е и се съхранява списък с документите доказващи съответствие с 
условията на разрешителното. 
 
10. Докладване 
Съгласно Условие 5.10.2 от КР  притежателят на КР трябва да изготви   
“Годишен доклад” за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  
Комплексното разрешително в срок до 31.03. на следващата година, 
съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни 
разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, 
за които е предоставено комплексното разрешително”.  
Настоящият годишен доклад се изработва за единадесета поредна година 
от “БЕЛСУИН” ЕООД. 
 
11. Актуализация на СУОС 
Със заповед с изх. № 107А/28.05.2013 г. е определен персонала, който ще 
извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в 
разрешителното.  
Актуализиран е списъкът с нормативните актове по околна среда, 
отнасящи се до работата на инсталацията.  
С цел подобряване на отчетността бе въведен формуляр за докладване на 
резултатите от ежемесечните проверки по изпълнение на условията в КР.    
През отчетния период на 2018 г. не е извършвана актуализация на СУОС, 
тъй като няма изменение на издаденото комплексно разрешително. 
Към настоящия момент дружеството отглежда единствено прасета за 
угояване.  
 
ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 
1. Използване на вода 
Водоснабдяването на дружеството за битови нужди се осъществява по 
договор №317-66281-60/2005г. с ВиК – Добрич, а за производствени нужди 
се черпи вода от собствен сондаж Вн-36 „Септемврийци”, изграден в ПИ 
66281.20.37 по кадастралната карта на с. Септемврийци, общ. Каварна, 
област Добрич. За посоченият сондаж дружеството притежава 
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Разрешително за водовземане № 2152 0350/15.12.2015 г., с краен срок на 
действие 01.01.2026г.  
Общото изразходваното количество вода за площадката се измерва, чрез 
монтирания на площадката разходомер за вода.  
Необходимите и използвани количества вода за производствени нужди в 
“БЕЛСУИН” ЕООД се влияят пряко от температурата на околната среда. 
Водата за нуждите на технологичното оборудване – поилки, с цел 
предотвратяване на здравен риск е необходимо да отговаря на 
изискванията, залегнали в Директива 98/83 на ЕС и Наредба № 9 на МЗ, 
МРРБ и МОСВ. За целта се извършват визуални проверки относно 
изправността на водопроводната система. 
 
 
Измерване и документиране 
Измерването на изразходваните количества вода за производствени нужди 
се извършва чрез измервателно устройство, съгласно Условие 8.1.5.1. 
Данните се документират съгласно инструкция по Условие 8.1.5.2. 
За извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната 
мрежа включително течове, установяване на причините и предприемане на 
коригиращи действия се прилага “Инструкция за проверка и поддръжка на 
водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и 
предприемане на действия за тяхното отстраняване” съгласно Условие 
8.1.4.  
 
Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.4. за 
отчетния период 2018г. 
Таблица III.1-2 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на 
несъответ
-ствията 

причини 
Предприети действия 

12 0 - - 
Не са открити течове по водопроводната мрежа на площадката.  
В следващата таблица са посочени количествата употребена вода за 
нуждите на производството и е направена оценка на съответствието с 
условията на КР. 
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таблица III.1-3 

 
Контрол на съответствието на изразходваните количества вода се извършва 
съгласно “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните 
количества вода за производствени нужди с условията на КР”. 
В ІІІ.1-3 таблица е посочено количество изразходвана вода през отчетния 
период за производствени нужди от площадката, количеството на 
изразходваната вода за производствени нужди за единица продукт, 
съгласно комплексното разрешително и е направено сравнение за наличие 
или не на съответствие с нормирания показател в КР. 
Таблица III.1-4 

 
За отчетния период на 2018 г. изразходваното количество  вода  за 
производствени нужди в инсталациите по Условие 2  за производството на 
единица продукт при отглеждане на свине за угояване е малко над 
нормираното в комплексното разрешително.  
Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия 
за ефективно използване на суровините 
През отчетния период на 2018г. употребените количества в дружеството са 
малко над стойностите на нормираните суровини, но това се дължи на 
малкият брой отглеждани прасета за угояване и коригиращи действия не са 
необходими.  

Инсталация Произведена 
продукция за 

отчетния 
период 

Кол-во за 
единица 
продукт, 
съгласно 
КР (m3) 

Изп. 
годишно 
кол-во 

(m3) 

Изп. кол-во 
за единица 

продукт 
(m3) 

Съответ-
ствие 

Отглеждане на 
свине за угояване 

(над 30 кг.) 

87 бр. 0.63  62 0,71 Не 

Отглеждане на 
свине-майки 

0 бр. 1.53 0 0 Да   

период 

Консумация на 
вода за 

производствени 
цели ( m3) 

Консумация 
на вода за 
отделните 

инсталации 
(m3) 

Произведена 
продукция за 

периода 

Количество 
използвана вода 
за произв.нужди  

m3 /единица 
продукт 

2018 г. 62 62 Отглеждане на свине 
за угояване – 87 бр. 

0,71 

0 Отглеждане на свине-
майки –0 бр. 

0 
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2.  Използване на енергия 
Основните консуматори на електрическа енергия за производствени нужди 
са  вентилаторите и осветителните тела в помещенията.  
Изискванията и правилата за организация и провеждане на техническата 
експлоатация и поддръжка на халетата за отглеждане на свине за угояване, 
основни консуматори на електроенергия са определени в инструкция, 
съгласно Условие 8.2.1.2. Организацията и провеждането на измерване и 
документиране на консумацията на  електроенергия в “Белсуин” ЕООД са 
възложени на електротехника и еколога. 
Измерването на електроенергията за промишлени нужди на площадката се 
извършва с електромер, както е посочено в ген плана от  заявлението на 
комплексното разрешително, а количеството на използвана електроенергия 
се отчита и документира ежемесечно в дневник.  
За измерване,  изчисляване и документиране на количествата използвана 
електроенергия на инсталацията по Условие 2 се използва  “Инструкция за 
измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количествата 
електроенергия” в „Белсуин” ЕООД, съгласно Условие 8.2.2.1. 
За отчетния период - 2018г. не са констатирани превишения на 
използваните количества електроенергия за единица продукт. 
В таблица ІІІ.2-1 е посочено количеството, употребена електроенергия - за 
отчетния период - 2018 г. Изчислена е консумацията на електроенергия за 
производството на единица продукт. 
таблица III.2-1 

 
таблица III.2-2 

 

Инсталация 
Количество за 

единица продукт, 
съгласно КР 

Използвано количество 
за единица продукт Съответствие 

Отглеждане на 
свине за 
угояване (над 30 
кг.) 

34,39 kWh  33.00 kWh  да 

инсталация 
произведена 
продукция 

 

консумация на 
електроенергия за 

производствени 
цели (kWh) 

консумация на 
електроенергия за 
производство на 

единица продукт (kWh 
/продукт) 

Отглеждане на 
свине за угояване 
(над 30 кг.) 

87 2871 33.00 
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За извършване  на оценка  за съответствието на документираните 
количества консумирана ел.енергия в сравнение с нормираните от 
комплексното разрешително се използва “Инструкция за оценка на 
съответствието на измерваните количества електроенергия с определените 
на условие 8.2.1 от КР”. 
 
3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
В следващите три таблици са посочени разрешените за използване, по вид 
и количество, суровини, спомагателни материали и горива,  съгласно 
Условие 8.3.1. на КР.  
 
 
Таблица III.3-1 -Условие 8.3.1.1. от КР № 317-НО/08г. на “Белсуин” ЕООД 

Наименование на 
инсталацията и 

процеса 

Суровина Количество Количество, t/y 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине 

Отглеждане на свине 
майки 

Фуражни смески 0,40 тона на място 1 779 т/год. 

Медикаменти 0,09 литра на място 406 литра/год. 

Отглеждане на свине за 
угояване (над 30 кг) 

Фуражни смески 0,31 тона на място  4 866 т/год. 

Медикаменти 0,05 килограма на място 19 971 литра/год. 

 
Таблица III.3-2 -Условие 8.3.1.2. от КР № 317-НО/ 08г. на “Белсуин” ЕООД 

Наименование на 
инсталацията и 

процеса 

Спомагателен 
материал 

Количество 
кг/ден/единица 

продукт 

Количество, t/y 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине 

Отглеждане на свине 
майки 

Дезинфектанти 0,143 0,052 

Отглеждане на свине 
за угояване (над 30 
кг) 

Дезинфектант 0,206 7,990 

Дезинфектант 0,017 0,666 

 
 
Таблица III.3-3 -Условие 8.3.1.3. от КР № 317-НО/ 08г. на “Белсуин” ЕООД 

Наименование на 
инсталацията и процеса 

Гориво Количество 

Водогрейни котли - 5 броя Нафта 798 261 л/год.  
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Съгласно административната структура на “Белсуин” ЕООД за измерване 
и документиране на консумацията на суровини, спомагателни материали и 
горива пряко отговорни еколога, вет.лекар и счетоводителя.  
Всички горецитирани лица докладват отчетените количества на суровини, 
материали и горива на еколога, който документира в дневник. 
За отчетния период - 2018г. не са констатирани превишения на 
използваните количества суровини (храни и медикаменти) и спомагателни 
материали (дезинфектанти) за производството на единица продукт в 
инсталацията за отглеждане на свине за угояване и свине майки. Горива 
(нафта) не са консумирани. 
Докладването на използваните количества на  суровини, спомагателни 
материали и горива е направено в следващите таблици: 
Таблица ІІІ.3-4 - суровини 

Наименование 
на 

инсталацията 

Суровина Кол-во, 
съгласно 

КР 

годишно 
кол-во, 

съгласно 
КР 

Употр. 
кол-во 

Кол-во 
за 

единица 
продукт 

Съотв. с 
Услови
ята на 

КР 

Отглеждане на 
свине-майки 

Фуражни 
смески 

0.40 
т/място 1 779 т/г 0 0 да 

Медика-
менти 

0.09 
л/място 406 л/г 0 0 да 

Отглеждане на 
свине за 
угояване (над 
30 кг) 

Фуражни 
смески 

0.31 
т/място 4 866 т/г  

26 0,30 да 

Медика-
менти 

0.05 
кг/място 19 971 л/г 0 0 да 

Забележка: през отчетния период не са използвани медикаменти. 
 
Таблица ІІІ.3-5 – спомагателни материали 

Наименование 
на 

инсталацията 

Спомага
телен 

материал 

Кол-во, 
съгласно 

КР 
кг/ден/ед. 
продукт 

годишно 
кол-во, 

съгласно 
КР 
(т) 

Употр. 
кол-во 

(т) 

Кол-во 
за 

единица 
продукт 

Съотв. с 
Услови
ята на 

КР 

Отглеждане на 
свине-майки 

дезинфек
танти 0.143 0.052 0 0 да 

Отглеждане на 
свине за 
угояване (над 
30 кг) 

дезинфек
тант 0.206 7.990 1,957 0,150 да 

дезинфек
тант 0.017 0.666 0,100 0,008 да 
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Таблица ІІІ.3-6 - гориво 

НАФТА 

Годишно 
кол-во, 

съгласно 
КР 

(литра) 

Кол-во за 
единица 
продукт, 
съгласно 

КР 

Употребено 
годишно 
кол-во 

Кол-во за 
единица 
продукт 

Съотв. с 
Условията 

на КР 

Отчетен период  
2018 г. 

798261 - - - да 

 
Всички складове, съоръжения, оборудване и площадки за съхранение на 
суровини, спомагателни материали и горива подлежат на периодична 
проверка за тяхното съответствие с експлоатационните изисквания и 
условията на разрешителното. 

Периодични проверки за съответствието на резервоарите и складовете с 
експлоатационните изисквания и условията на разрешителното се 
извършват ежемесечно. При констатирано несъответствие се установяват 
причините за това и в най- кратки срокове се предприемат коригиращи 
действия. 
Всяка една проверка се документира, като резултатите от същата се 
отразяват в „Дневник за документиране на резултатите от извършените  
проверки за съответствието на резервоарите и складовете с условията на 
разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите 
коригиращи действия.”  
При осъществяване на своята дейност операторът на инсталациите по 
Условие 2 извършва месечни проверки на съответствието на резервоарите 
и складовете с условията на КР.  
Обобщените данни от извършените проверки за установяване и 
отстраняване на несъответствия на резервоарите и складовете за отчетния 
период са представени в таблица ІІІ.3-7. 
Таблица ІІІ.3-7 

брой на 
извършени 
проверки 

Регистрирани 
отклонения Причини 

Предприети 
коригиращи 

действия 

12 0 - - 

 
IV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни 
вещества (ЕРЕВВ) и PRTR  - Приложение 1 

Замърсителите във въздуха, отделени при отглеждането на прасетата, 
сe изчисляват по Актуализирана единна методика за инвентаризация 
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емисиите на вредни вещества във въздуха - 2010г. В методиката не са 
дадени данни за ФПЧ 10, поради което не са представени стойности за 
тях. 

 
Метан (CH4)-Количеството на изпуснатия метан във въздуха е определено 
на база изчисление с емисионни фактори от актуализираната методиката.  
Код на процесите 100503 (свине за угояване).  
EF за метан за прасе за угояване -    7 кг CH4/прасе за година; 
Следователно за 2018 год. отделеното количество метан е: 
Колич. CH4 угояв. = 7 * 87 = 609 kg/y от сектор угояване. 
Изпуснат CH4 от предприятието - 609 kg/y от свинекомплекса. 
 
Диазотен oксид (N2O) 
Количеството на изпуснатия диазотен оксид във въздуха е определено на 
база изчисление с емисионни фактори от актуализираната методика версия 
от 2010 год. с код на процесите 100903 (свине за угояване).  
Емисионните фактори за диазотен оксид са определени в методиката на 
база Система за управление на тор. Емисионният фактор за N2O е заложен 
като част от отделения азот от съответната група животно. При 
конкретният случай използваме емисионен фактор за складиране като 
течна фракция в анаеробни лагуни. 
Следователно за 2018 год. отделеното количество диазотен оксид е: 
Колич. N2O = 0.001 *  87 = 0.087 kg/y от сектор угояване  
Изпуснат N2O от предприятието – 0.087 kg/y от свинекомплекса. 
 
Амоняк (NH3) 
Количеството на изпуснатия амоняк във въздуха е определено на база 
изчисление с емисионни фактори от актуализираната методика версия от 
2010 год. с код на процесите 100903 (свине за угояване). 
EF за амоняк за прасе за угояване -    20 kg NH3/прасе за година; 
Следователно за 2018 год. отделеното количество амоняк е: 
Колич. NH3 угояв. = 20*87 = 1740 kg/y от сектор угояване и подрастване. 
Изпуснат NH3 от предприятието - 1740 kg/y от свинекомплекса. 

 
През отчетния период няма емисии на замърсители във въздуха от 
горивни процеси, тъй като водогрейните котли не са пускани в 
експлоатация.  
 
Замърсителите във водите са изчислени като количеството вода към 
лагуните е умножено по емисията на замърсителя. Тъй като през 
отчетния период (2018г.) са отглеждани прасета за угояване само през 
последната десетдневка на м. декември, не са извършвани анализи на 
отпадъчните води. Пробовземане ще бъде извършено през 2019г., но за 
целите на доклада ще използваме данни от предходния ГДОС (2017) 
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като представителни. Важно е да отбележим, че „Белсуин” ЕООД не 
зауства отпадъчни води в канализация или воден обект. 

- Общ органичен въглерод – 62 000 л*209 (мг/л) = 12,958 кг. 
- Общ фосфор – 62 000 л*3,75 (мг/л) = 0,233 кг. 
- Общ азот – 62 000 л*15,4 (мг/л) = 0,955 кг. 

 
2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
А) Емисии от точкови източници 
Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества е 
необходимо да се извършват в 2 пункта – S4 и S5. Източници на отпадъчни 
газове са комини на котли в сгради 32 и 30 (2 бр.). 
Следените показатели, емисионните норми, препоръчителните методи и 
честотата на измерване, съгласно КР са: 
Таблица IV.2-А-1 
Показател Емисионни 

норми 
(mg/Nm3) 

Препоръчителен метод Честота на измерване 

прах 80 БДС EN13284-1:2001 1 път на 2 години 

NOX 450 EN 14791:2005 1 път на 2 години 

SO2 1700 EN 14792:2005 1 път на 2 години 

СО 170 PrEN 15058 1 път на 2 години 

Вида на горивото за двата котела е нафта/дизел. Към  съоръженията  няма 
изградени пречиствателни съоръжения  за намаляване на емисиите в 
отпадъчните газове. 
Както се вижда от таблица IV.2-А-1, честотата на извършване на 
измерванията е 1 път на 2 години.  
Водогрейните котли не се експлоатират от месец октомври 2012г., 
съоръженията са демонтирани, а РИОСВ-Варна писменно е уведомена. 
Именно за това през 2018г. не са извършвани собствени периодични 
измервания на емисиите на вредни вещества.  
 
Б) Неорганизирани емисии 
Източници на неорганизирани емисии на площадката на Дружеството 
могат да възникнат на местата за съхранение на суровините и транспортът. 
Таблица IV.2-Б-1   

Възможни неорганизирани източници емисии  

Дейностите  по товаро – претоварване на фуража 
(особено при сухо време, което е характерно за района 
през летните месеци) 

Прахови частици 

Неасфалтирани участъци на площадката Прахови частици 
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Възможни неорганизирани източници емисии  

Като цяло товаро-разтоварните дейности на 
производствената площадка  

Прахови частици 

Автомобили, булдозери, самосвали, фадрома и др. Прах и отпадъчни ДВГ 
газове 

При експлоатацията  на  инсталациите по Условия 2 на КР  се прилага 
инструкцията за периодична оценка за наличието на източници на 
неорганизирани емисии, установяване на причините за тях и предприемане 
на мерки за ограничаването им.  
Отговорните лица извършват периодичен оглед на площадките с възможни 
източници на неорганизирани емисии, контролират изпълнението на 
мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. 
При установяване на несъответствия се сформира комисия, която извършва 
оценка на установеното несъответствие и предлага за изпълнение 
конкретни коригиращи действия, целящи намаляването, ограничаването и 
ликвидирането им. 
Обобщена информация за резултатите от проверките е представена в 
таблици IV.2-Б-2. 
   Таблица IV.2-Б-2   

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на открити 
отклонения 

Причини за 
отклоненията 

Предприети 
коригиращи 

действия 

12 Не са констатирани 
отклонения 

- - 

 
В) Интензивно миришещи вещества 
През изтеклата 2018г. няма констатирани оплаквания за миризми в 
резултат от дейностите извършвани на площадката  
Дружеството организира всички свои дейности така, че да не допуска 
разпространението на миризми на/извън границите на производствената 
площадка. Предприемат се всички необходими действия за поддържане на 
чистота и дезинфекция в помещенията за отглеждане на животните. 
Оплаквания за миризми могат да възникнат от анаеробното разграждане на 
органичните вещества в отпадъчните води (от лагуните) и неблагоприятен 
вятър (към населеното място – с.Септемврийци). Важно е да отбележим, че 
местоположението на лагуните е съобразено с розата на ветровете за 
конкретния район и разстоянието до населеното място. 
В случай на  получени оплаквания за миризми еколога и управителя 
предприемат незабавни действия за идентифициране на причините за 
появата им и набелязват мерки за тяхното ограничаване.  
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3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
На площадката на Дружеството е изградена една канализационна система 
за производствени отпадъчни води, формиращи се при измиването на 
халетата за отглеждане на животни. 
Боксовете за отглеждане на прасета от всички възрастови групи са с твърд 
циментов под и скара над канал по продължение на цялото помещение за 
отпадъчни води – слъри от миене, дезинфекция, урина и фекалии. 
Каналите не се затварят  и фекалиите се изпускат в канализацията. Има 
канализация /от циментови тръби Ф 300/, по която слърите от каналите на 
оборите по гравитачен път се стича до лагуните за временно съхранение. 
Лагуните се намират на разстояние 1 км. от свинекомплекса. 
Представляват земнонасипни торохранилища. Включват минимално 
празно място под нивото на насипа. Използват се само за съхранение. 
Течната част се използва за наторително напояване. Твърдите частици при 
утаяването им на дъното образуват филм, който осигурява малка 
промокаемост. В лагуните слърито престоява минимум 6 месеца, след 
което течната част се използва за наторително напояване. Площа на 
лагуните е 102 дка със средна дълбочина 2.50 м. Капацитета е 350 000 м3- 
напълно достатъчен за 12 месеца съхранение.   
Битово-фекалните отпадъчни води (БФВ) се формират от санитарните 
възли в административните и другите производствени сгради. Тъй като са 
много  близки по състав с производствените отпадъчни води, двата потока 
се събират в обща канализация и се третират съвместно в лагуните. 
Количествата на битово-фекалните отпадъчни води са минимални. 
По принцип формирането на отпадъчните води в дружеството се 
характеризира с часова неравномерност. В свинекомплекса основното 
количество отпадъчни води се формира сутрин - при измиване на халетата. 
За дъждовните води от територията на площадката няма изградена отделна 
канализационна мрежа и те се оттичат свободно следвайки естествения 
наклон на терена. Само малка част около 5.5 м3/год., попаднали в 
откритите части на боксовете за отглеждане на животни се отвеждат чрез 
канализацията към лагуните. 
Няма емисии от отпадъчни води, които да се заустват във водоприемник 
или друг вид канализация. 
Резултатите от извършените проверки по инструкцията за поддръжка и 
състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително 
установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за 
тяхното отстраняване (условие 10.1.3.) се документират в дневник. През 
отчетния период не са констатирани течове. 
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 таблица IV.3-2 
бр. на 

извършени 
проверки 

бр. на 
открити 
течове 

причини Коригиращи действия 

12 0   

 
Съгласно условие 10.1.2. от КР „Белсуин” ЕООД изчислява замърсителите 
и техните годишни количества, които се докладват в рамките на 
Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), 
посочени в Таблица IV.3-3. 
таблица IV.3-3 

Замърсители/вещества Описание и идентификация 
Общ органичен въглерод Общ, изразен като С или ХПК/3 
Общ фосфор Общ, изразен като фосфор 
Общ азот Общ, изразен като азот 

Количеството на отпадъчните води към лагуните на дружетвото е 62m3. 
 
 
Емисии в отпадъчни производствени  води 
Таблица IV.3-4 

2018 г 

количества 
води към 
лагуните 

(м3) 

Регистрирани стойности Преки емисии 

Общ 
органичен 
въглерод 

Общ 
фосфор 

Общ 
азот 

Общ 
органичен 
въглерод 

(кг.) 

Общ 
фосфор 

(кг.) 

Общ 
азот 
(кг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Отчетен 
период 
2018 г. 

62    12,958 0,233 0,955 

Забележка: тъй като прасета за угояване са отглеждани само през 
последната десетдневка на м. декември 2018г., не са извършвани анализи 
на отпадъчните води. Такива ще се извършат през 2019г., а за целите на 
докладването на замърсителите през отчетния период (2018г.) са 
използвани данни от предходния ГДОС (2017).  
Посочените данни са емисии в отпадъчните води за отчетния период, 
изчислени като количеството вода към лагуните е умножено по емисията 
на замърсител. 
 
 
4. Управление на отпадъците 
При  експлоатация на инсталациите по Условие 2 на площадката се 
образуват производствени, опасни, строителни и битови отпадъци.  
Техният вид, код и годишно количество са определени в таблици  11.1,  
11.2, 11.3 и 11.4 от Комплексното разрешително. 
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Производствени отпадъци 
Таблица IV.4-1 

Отпадък Код на 
отпадъка 

Коли-
чество, 

t/y 

Временно 
съхранение на 
площадката 

Оползотворя-
ване, преработва- 

не и 
рециклиране 

Обезвреж
дане 

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 6 Да – условие 
11.3.4. 

Предаване на 
фирми – 

условие 11.5.1. 

Не  

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 1 Да – условие 
11.3.4. 

Предаване на 
фирми – 

условие 11.5.1. 

Не 

Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 3 Да – условие 
11.3.4. 

Предаване на 
фирми – 
условие 11.5.1. 

Не 

Отпадъци от 
желязо и стомана 

19 10 01 5 Да – условие 
11.3.4. 

Предаване на 
фирми – 

условие 11.5.1. 

Не 

Отпадъци от 
цветни метали 

19 10 02 5 Да – условие 
11.3.4. 

Предаване на 
фирми – 

условие 11.5.1. 

Не 

 
 
Опасни отпадъци 
Таблица IV.4-2 

Отпадък Код на 
отпадъка 

Количество 
t/y 

Временно 
съхранение на 
площадката 

Оползотворя-
ване, 

преработ- 
ване и 

рециклиране 

Обезвреж
-дане 

Други 
хидравлични 
масла 

13 01 13* 0.400 Да – условие 
11.3.6. 

Предаване на 
фирми – 

условие 11.5.1. 

Не 

Други моторни, 
смазочни и масла 
за зъбни 
предавки 

13 02 08* 2.000 Да – условие 
11.3.6. 

Предаване на 
фирми – 

условие 11.5.1. 

Не 

Други 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла 

13 03 10* 0.400 Да – условие 
11.3.6. 

Предаване на 
фирми – 

условие 11.5.1. 

Не 

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 2.000 Да – условие 
11.3. 

Предаване на 
фирми – 

условие 11.5.1. 

Не 

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

15 01 10* 0.400 Да – условие 
11.3.5. 

Предаване на 
фирми – 

условие 11.5.1. 

Не 
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Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

20 01 21* 0.040 Да – условие 
11.3.5. 

Предаване на 
фирми – 

условие 11.5.1. 

Не 

 
 
Строителни отпадъци 
Таблица IV.4-3 

Отпадък Код  

на 
отпадъка 

Коли-
чество, 

t/y 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 

Оползотворя
ване, 

преработва 

не и 
рециклиране 

Обезвреж-
дане 

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, фаянсови и 
керамични изделия, 
различни от упоменатите в 
17 01 06 

17 01 07 20 Условие 
11.3.8. 

Не  Условие 
11.6.1. 

 
Битови отпадъци 
Таблица IV.4-4 

Отпадък Код на 
отпадъка 

Коли-
чество, t/y 

Оползотворяване, 
преработване и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 10 Не  Условие 11.6.1. 

 
Всички дейности по съхранението, както и контролът върху отчитането на 
количествата и видовете генерирани отпадъци са съобразени с действащата 
нормативна уредба.  
Важно е да отбележим, че управлението на отпадъците е насочено върху 
правилното съхраняване и предаване за последващо третиране на 
отпадъците. 
В съответствие с Националната политика по околна среда "Белсуин" ЕООД 
възприе някои стратегически цели за управлението на отпадъците: 

 да се осигури екологосъобразно съхранение на отпадъците, 
както и тяхното предаване за транспортиране и последващо 
оползотворяване/обезвреждане, с цел защита здравето на работниците и 
населението. 

 управление на специфични отпадъци в съответствие с 
изискванията на ЕС. 
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Събиране и приемане на отпадъци 
„Белсуин” ЕООД не приема отпадъци от други фирми. В този смисъл 
дружеството не извършва „събиране и съхранение” на отпадъци по 
смисъла на ЗУО. Предаването на генерираните от „Белсуин” ЕООД 
отпадъци се извършва въз основа на договори с лицензирани фирми за 
тяхното приемане. 
На територията на фирмата организирането на събирането на генерираните 
отпадъци на площадките за временно съхраняване се контролира от 
Еколога. Не са предвидени буферни складове за отпадъците. 
На площадката се събират единствено образуваните в „Белсуин” ЕООД 
отпадъци, посочени в Условие 11.1.1 на Комплексното разрешително.  
Временно съхраняване на отпадъците 
Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. 
образуваните отпадъци трябва да се съхраняват временно на площадката за 
срок не по-дълъг от: 
 3 години при последващо предаване за оползотворяване; 
 1 година при последващо предаване за обезвреждане. 
При проверките са констатирани несъответствия при изпълнението на това 
условие, които са отразени и коментирани в таблици IV.4-9 и IV.4-12. 
На територията на дружеството са обособени следните площадки за 
временно съхранение на генерираните от „Белсуин” ЕООД отпадъци: 
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Отпадък с код 20 03 01 - смесени битови отпадъци, се събират в 4 
контейнера тип „бобър” и се извозват от общинската система за 
сметосъбиране. 
Транспортиране на отпадъците 
Съгласно Условие 11.4.1. на притежателя на Комплексното разрешително 
се разрешава да предава за транспортиране извън територията на 
площадката отпадъците по условие 11.1.1., и образувани от дейността на 
предприятието само въз основа на писмен договор единствено на лица, 
притежаващи разрешение или регистрационен документ, издадени по 
условията и реда на ЗУО, или Комплексно разрешително за извършване на 
такава дейност.   
На “Белсуин” ЕООД се разрешава транспортиране извън територията на 
площадката на отпадъци с кодове: 15 01 01; 16 01 03; 19 10 01; 19 10 02; 13 
01 13*; 13 02 08*; 13 03 10*; 16 06 01*; 17 01 07 и 20 03 01. През отчетния 
период – 2018 г. „Белсуин” ООД не е извършвала транспортиране на 
отпадъци. Транспортирането на посочените опасни отпадъци се извършва 
единствено при спазване на разпоредбите на действащото законодателство 
за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари 
и международните правни актове за превоз на опасни товари, 
ратифицирани от Република България със закон, и след представяне в 
РИОСВ на документи, удостоверяващи техническата пригодност на 
транспортните средства за превоз на опасни отпадъци. 
“Белсуин” ЕООД ще съхранява и представя на контролните органи при 
поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от необходимите 
съпроводителни и транспортни документи. 
 
Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците 
Съгласно Условие 11.5.1. притежателя на комплексното разрешително 
предава отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно 
Условие 11.1.1. за оползотворяване, преработване и рециклиране 
единствено на лица, притежаващи разрешение за извършване на такава 
дейност или Комплексно разрешително и въз основа на писмен договор. 
 
Обезвреждане на отпадъците 
Съгласно Условие 11.6.1. от комплексното разрешително отпадъците 
образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1.1. за 
обезвреждане извън територията на площадката се предават единствено на 
лицата, притежаващи разрешение или комплексно разрешително за 
извършване на такава дейност или въз основа на писмен договор. 
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Контрол и измерване на отпадъците 
Съгласно изискванията на комплексното разрешително количествата 
образувани на площадката отпадъци се измерват/изчисляват и 
документират с цел определяне на месечно и годишно  количество 
образуван отпадък за всеки вид, определен с Условие 11.1.1. на 
комплексното разрешително. 
В дадената по-долу таблици са показани измерените/изчислени стойности 
на образуваните количества отпадъци по видове и сравнението им с 
нормативно допустимата стойност.  
 
 
А) ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ 
Таблица IV.4-А-1 

Условия според КР 

Вид на отпадъка Хартиени и картонени опаковки  

Код на отпадъка 15 01 01 

Количество, t/y според КР 6 

Временно съхраняване Условие 11.3.4. 

Оползотворяване, преработване и рециклиране Условие 11.5.1. 

Обезвреждане Не  

 
Таблица IV.4-А-2 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 150101 – хартиени и картонени опаковки 

Общо 2018г. 
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во
ря

ва
не

, 
пр

ер
аб

от
ва

не
 и

 
ре

ци
кл

ир
ан

е 

О
бе

зв
ре
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Р 

0,000 Условие 11.3.4. Условие 11.5.1. не Не 
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ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ 
Таблица IV.4-А-3 

Условия според КР 
Вид на отпадъка Пластмасови опаковки  
Код на отпадъка 15 01 02 
Количество, t/y според КР 1 
Временно съхраняване Условие 11.3.4. 
Оползотворяване, преработване и рециклиране Условие 11.5.1. 
Обезвреждане Не  
 
Таблица IV.4-А-4 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 150102 – пластмасови опаковки 

 
  

Общо 
2018 г. 

Коли-
чество 

генериран 
отпадък 

t/y 

Временно 
съхраняване 

ВрС 

Оползотворя-
ване, 

преработване 
и рециклиране 

Обезвреж-
дане 

Установено 
несъответст

вие 
 условие 

11.1.1.  
от КР 

0,000 Условие 11.3.4. Условие 11.5.1. не не 
 

 
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ 

Таблица IV.4-А-5 
Условия според КР 

Вид на отпадъка Излезли от употреба гуми 
Код на отпадъка 16 01 03 
Количество, t/y според КР 3 
Временно съхраняване Условие 11.3.4. 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане Не  
 
Таблица IV.4-А-6 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 160103 – излезли от употреба гуми 

 
  

Общо 2018 г. 
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ре
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Р 

0,000 Условие 11.3.4. Условие 11.5.1. не не 
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ОТПАДЪЦИ ОТ ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА 
Таблица IV.4-А-7 

Условия според КР 
Вид на отпадъка Отпадъци от желязо и стомана 
Код на отпадъка 19 10 01 
Количество, t/y според КР 5 
Временно съхраняване Условие 11.3.4. 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане Не  
 
Таблица IV.4-А-8 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 191001 – отпадъци от желязо и стомана 

Общо 2018 г. 
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ре
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Р 

0,000 Условие 11.3.4. Условие 11.5.1. не Не  
 

 
ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 

Таблица IV.4-А-9 
Условия според КР 

Вид на отпадъка Отпадъци от цветни метали 
Код на отпадъка 19 10 02 
Количество, t/y според КР 5 
Временно съхраняване Условие 11.3.4. 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане Не   
 
Таблица IV.4-А-10 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 191002 – отпадъци от цветни метали 

 
  

Общо 2018 г. 

К
ол

ич
ес

тв
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Р 

0,000 Условие 11.3.4. Условие 11.5.1. не не 
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Б) ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ДРУГИ ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА 

Таблица IV.4-Б-1 
Условия според КР 

Вид на отпадъка Други хидравлични масла 
Код на отпадъка 13 01 13* 
Количество, t/y според КР 0.400 
Временно съхраняване Условие 11.3.6. 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане Не  
 
Таблица IV.4-Б-2 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 130113* – други хидравлични масла 
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Р 

Общо 2018 г. 0,000 Условие 11.3.6. Условие 11.5.1. не не 
 

ДРУГИ МОТОРНИ, СМАЗОЧНИ И  МАСЛА ЗА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ 
Таблица IV.4-Б-3 

Условия според КР 
Вид на отпадъка Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 
Код на отпадъка 13 02 08* 
Количество, t/y според КР 2.000 
Временно съхраняване Условие 11.3.6. 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане Не  
 
Таблица IV.4-Б-4 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 130208* – други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

 
  

Общо 2018 г. 
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0,000 Условие 11.3.6. Условие 11.5.1. не не 
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ДРУГИ ИЗОЛАЦИОННИ И ТОПЛОПРЕДАВАЩИ МАСЛА  
Таблица IV.4-Б-5 

Условия според КР 
Вид на отпадъка Други изолационни и топлопредаващи масла  
Код на отпадъка 13 03 10* 
Количество, t/y според КР 0.400 
Временно съхраняване Условие 11.3.6. 
Оползотворяване, преработване и 
рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане Не  
 
Таблица IV.4-Б-6 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 130310* – други изолационни и топлопредаващи масла 
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Общо 2018 г. 0,000 Условие 11.3.6. Условие 11.5.1. не не 
 

ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ  
Таблица IV.4-Б-7 

Условия според КР 
Вид на отпадъка Оловни акумулаторни батерии  
Код на отпадъка 16 06 01* 
Количество, t/y според КР 2.000 
Временно съхраняване Условие 11.3. 
Оползотворяване, преработване и 
рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане Не  
 
Таблица IV.4-Б-8 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 160601* – оловни акумулаторни батерии 
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0,000 Условие 11.3. Условие 11.5.1. не не 
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ОПАКОВКИ, СЪДЪРЖАЩИ ОСТАТЪЦИ ОТ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 
ИЛИ ЗАМЪРСЕНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

Таблица IV.4-Б-9 
Условия според КР 

Вид на отпадъка Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни вещества  

Код на отпадъка 15 01 10* 
Количество, t/y според КР 0.400 
Временно съхраняване Условие 11.3.5. 
Оползотворяване, преработване и 
рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане Не  
 
Таблица IV.4-Б-10 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 150110* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества 

 
  

Общо 
2018г. 

Количество 
генериран  
отпадък 

t/y 

Временно 
съхраняване 

ВрС 

Оползотворя-
ване, 

преработване 
и рециклиране 

Обезвреж
-дане 

Установено 
несъответствие 
 условие 11.1.1.  

от КР 

0,004 Условие 11.3.5. Условие 11.5.1. не Не 
 

ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ТРЪБИ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ 
ЖИВАК  

Таблица IV.4-Б-11 
Условия според КР 

Вид на отпадъка Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

Код на отпадъка 20 01 21* 
Количество, t/y според КР 0.040 
Временно съхраняване Условие 11.3.7. 
Оползотворяване, преработване и 
рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане Не  
 
Таблица IV.4-Б-12 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 200121* – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

Общо 2018 г. 

Количес
тво 

генерир
ан 

отпадък 
t/y 

Временно 
съхраняване 

ВрС 

Оползотворяван
е, преработване 
и рециклиране 

Обез
вре
жда
не 

Установено 
несъответст

вие 
 условие 

11.1.1.  
от КР 

0,000 Условие 11.3.7. Условие 11.5.1. не не 
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В) СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
СМЕСИ ОТ БЕТОН, ТУХЛИ, КЕРЕМИДИ, ПЛОЧКИ, ФАЯНСОВИ И 
КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 170106 

Таблица IV.4-В-1 
Условия според КР 

Вид на отпадъка Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови 
и керамични изделия, различни от упоменатите в 

170106 
Код на отпадъка 17 01 07 
Количество, t/y според КР 20 
Временно съхраняване Условие 11.3.8. 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Не  

Обезвреждане Условие 11.6.1. 
 
Таблица IV.4-В-2 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 170107 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 170106 

 
  

Общо 
2017 г. 

Количество 
генериран 
отпадък 

t/y 

Временно 
съхраняване 

ВрС 

Оползотворя-
ване, 

преработване 
и рециклиране 

Обезвреж-
дане 

Установено 
несъответствие 
 условие 11.1.1.  

от КР 

0,000 Условие 11.3.8. Условие 11.6.1. не Не  
 
 
Г)БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
Таблица IV.4-Г-1 

Условия според КР 
Вид на отпадъка Смесени битови отпадъци 
Код на отпадъка 20 03 01 
Количество, t/y според КР 10 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

- 

Обезвреждане Условие 11.6.1.  
 
Таблица IV.4-Г-2 

Измерени количества отпадък - / t / 
Отпадък: 200301 – смесени битови отпадъци 

  
Общо 
2018 г. 

Количество 
генериран 
отпадък 

 t/y 

Оползотворяване, 
преработване и 

рециклиране 

Обезвреждане Установено 
несъответствие 
 условие 11.1.1.  

от КР 

0,000 не Условие 11.6.1. не 
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ПРЕДАДЕНИ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ  ОТПАДЪЦИ 
През отчетния период на 2018г. е извършвано предаване на следните 
кодове отпадъци: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 10*; 16 01 03; 19 10 01; 19 10 02.  
Отпадъците са предадени въз основа на склщчени договори на фирми 
притежаващи необходимите документи по ЗУО. 
Обобщена таблица за образуваните, предадените и временно 
съхранявани отпадъци на площадката по Условие-2, през отчетния 
период -2018 г. 
Таблица IV.4-5 

Код на 
отпадъка 

 
Наименование на отпадъка 

Количество - т/год 

Н
ал

ич
но

ст
 в

 
на

ча
ло

то
 н

а 
от

че
тн

ия
 п

ер
ио

д 

О
бр

аз
ув

ан
и 

от
па

дъ
ци

 

П
ре

да
де

ни
 

от
па

дъ
ци

 

Н
ал

ич
но

ст
 в

 к
ра

я 
на

 о
тч

ет
ни

я 
пе

ри
од

 

15 01 01      хартиени и картонени 
опаковки 2,250 0,000 0,170 2,080 

15 01 02      пластмасови опаковки 0,780 0,000 0,780 0,000 
16 01 03      излезли от употреба гуми 0,210 0,000 0,210 0,000 
19 10 01 отпадъци от желязо и стомана 29,600 0,000 29,600 0,000 
19 10 02 отпадъци от цветни метали 0,020 0,000 0,020 0,000 
13 01 13* други хидравлични масла 0,000 0,000 0,000 0,000 
13 02 08* други моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 03 10* други изолационни и 
топлопредаващи масла 0,000 0,000 0,000 0,000 

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

0,002 0,004 0,006 0,000 

16 06 01* оловни акумулаторни батерии 0,000 0,000 0,000 0,000 
20 01 21* флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак  0,000 0,000 0,000 0,000 
17 01 07 смеси от бетон, тухли, 

фаянсови и керамични 
изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 06 

0,000 0,000 0,000 0,000 

20 03 01    смесени битови отпадъци 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Таблица IV.4-6 - Обобщена таблица на количеството образувани отпадъци 
за отчетния период по видове и сравнени  с изискването на КР 

№ Код на 
отпадъка Вид на отпадъка 

К
ол

-в
о,

 
 t/

y 

К
ол

-в
о,

 
 t/

y 
по

 К
Р 

съ
от

ве
тс

тв
ие

 

1 15 01 01 хартиени и картонени опаковки 0,000 5,000 Да 

2 15 01 02 пластмасови опаковки 0,000 1,000 Да 

3 16 01 03 излезли от употреба гуми 0,000 3,000 Да 

4 19 10 01 отпадъци от желязо и стомана 0,000 5,000 Да 

5 19 10 02 отпадъци от цветни метали 0,000 5,000 Да 

6 13 01 13* други хидравлични масла 0,000 0,400 Да 

7 13 02 08* други моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки 0,000 2,000 Да 

8 13 03 10* други изолационни и топлопредаващи масла 0,000 0,400 Да 

9  
15 01 10* 

опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества 0,004 0,400 Да 

10 16 06 01* оловни акумулаторни батерии 0,000 2,000 Да 

11 20 01 21* флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 0,000 0,040 Да 

12 17 01 07 
смеси от бетон, тухли, фаянсови и 
керамични изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 06 

0,000 20,000 Да 

13 20 03 01 смесени битови отпадъци 0,000 10,0000 Да 

При извършване на дейността  по управление на отпадъците, генерирани 
на производствената площадка се изпълняват следните инструкции: 
 “Инструкция за периодична оценка на съответствията на събирането 

на отпадъците с условията в Комплексното разрешително, на причините за 
установените несъответствия и за предприетите коригиращи действия”. 
Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на 
съответствията на събирането на отпадъците за отчетния период – 2018 г. 
Таблица IV.4-7 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на установени 
несъответствия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - - 

34 



 
 “Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване 

в съответствие с условията на разрешителното” 
Обобщена  информация за резултатите от проверките на площадките за 
временно съхраняване на отпадъците за отчетния период – 2018 г. 
Таблица IV.4-8 

 “Инструкция за периодична оценка на  съответствието на 
временното съхранение на отпадъците с условията на разрешителното, на 
причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи 
действия”. 
Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на  
съответствието на временно съхранение на отпадъците на 
производствената площадка за отчетния период – 2018 г. 
Таблица IV.4-9 

 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
транспортирането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, 
на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи 
действия”. 
Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за  
съответствието на транспортираните количества отпадъци с условията на 
комплексното разрешително за отчетния период – 2018 г. 
Таблица IV.4-10 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на установени 
несъответствия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - - 

 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на установени 
несъответствия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - - 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на установени 
несъответствия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 12 бр. - Временно 
съхранение на отпадъци с 
код 150101 по-дълго от 
посоченото в Условие 
11.3.1. 

Необходимо бе да се 
съобрази предаването 
на отпадъците с 
транспортния график 
на фирмата превозвач 
за региона, както и да 
се сключи договор за 
тяхното приемане. 

Отпадъците ще 
бъдат 
предадени през 
2019г. и това 
ще бъде 
докладвано със 
следващия 
доклад. 
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 “Инструкция за периодична оценка на съответствието, на 
оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с 
условията на комплексното разрешително, на причините за установените 
несъответствия и предприетите коригиращи действия”. 
Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на 
съответствието, на оползотворяването, преработването и рециклирането на 
отпадъци с условията на КР за отчетния период – 2018 г. 
Таблица IV.4-11 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на установени 
несъответствия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - - 

 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
обезвреждането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, 
на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи 
действия”.  
Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на 
съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на КР за 
отчетния период - 2018г. 
Таблица IV.4-12 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на установени 
несъответствия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - - 

 “Инструкция за измерване или изчисление на образуваните 
количества отпадъци в съответствие условията на наблюдение”. 
 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

количествата  образувани отпадъци с определените такива в Условие 
11.1.1. Установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия”. 
Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за  
съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с 
определените такива в условията на комплексното разрешително за 
отчетния период – 2018 г. 
Таблица IV.4-13 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на установени 
несъответствия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - - 
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При извършена проверка от РИОСВ-Варна на 14 и 15.06.2016г. е 
констатирано несъответствие в текста на издаденото КР. На стр.12 от КР 
№317-НО/2008г., Условие  11.1.1, табл.11.1 е  разрешено образуването на 
отпадък с код 19 10 01 – отпадъци от желязо и стомана,  докато в Условия 
11.3.4 (стр.14) и 11.4.1.1 (стр.16) се разрешава временно съхранение и 
транспортиране на отпадък с друг код: 16 01 17 – черни метали.   
От издаването на КР до този момент,  „Белсуин” ООД е отчитало дейности 
само с код 19 10 01 - отпадъци от желязо и стомана 
В констативен протокол на РИОСВ-Варна е издадено предписание при 
извършване актуализация на КР да се отстрани несъответствието.  
 
 
5. Шумови емисии 
Според Комплексното разрешително Условие 12.1.1. дейностите 
извършвани на производствената площадка определена по Условие 2 не 
трябва да превишават нивата на шум, както следва: 
По границата на производствената площадка: 
Дневно ниво – 70 dB (A); 
Вечерно ниво – 70 dB (A); 
Нощно ниво – 70 dB (A); 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното 
място): 
Дневно ниво – 55 dB (A); 
Вечерно ниво – 50 dB (A); 
Нощно ниво – 45 dB (A). 

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: 
Общата звукова мощност на площадката; 
Еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на 

площадката; 
Еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. 

При извършване на измерванията и контролът на шумовите ивици се 
спазват следните инструкции: 
“Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково 
налягане по границите на производствената площадка, установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и коригиращи действия” 
Инструкцията обхваща всички процеси и дейности, потенциално оказващи 
въздействие върху нивата на звуково налягане по границата на 
производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката 
хигиенна зона в населеното място). Приложима е по отношение 
измерването на общата звукова мощност по границите на 
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производствената площадка, в съответствие с “Методика за определяне на 
общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено 
предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”, 
утвърдена от Министъра на околната среда и водите със заповед № РД -
199/ 19.03.2007 г. 
През отчетната 2018г. не са провеждани собствени периодични  
измервания, тъй като инсталацията е работила само през последните десет 
дни от годината 

Жалби за предизвикан акустичен дискомфорт или шумово замърсяване 
през отчетния период,  не са регистрирани. 
 
6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
На притежателя на КР № 317-НО/2008г. за експлоатация на промишлена 
инсталация за интензивно отглеждане на свине, с оператор „Белсуин” 
ЕООД, не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни 
вещества в почвите и подземните води. 
С цел екологосъобразната експлоатация на инсталацията за интензивно 
отглеждане на свине и недопускане на замърсявания на почвата и 
подземните води се прилагат следните инструкции: 
 за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 
отстраняване на течовете. За отчетния период са извършени 12 
проверки при които не са констатирани несъответствия. За 
почистване в случай на разливи като сорбиращ материал са 
осигурени необходимите количества от пясък и дървени стърготини. 

 за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни  
вещества върху производствената площадка. 

Откритите при проверките неизправности се съобщават на еколога и 
управителя на дружеството. 
При възникване на аварии дежурният, в зависимост от конкретния случай 
установява причините за течовете/разливите и докладва, като 
същевременно дава и предложения за изпълнение на конкретни 
коригиращи действия. 
В аварийния протокол задължително се записва: 
 установено ли е попадане на разливи в канализацията, почвите и/или 

в подземните води; 
 годност за бъдеща експлоатация – разрешава ли се по-нататъшното 

функциониране на инсталацията и при какви условия или се спира и 
причините за това; 
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 необходимост от ремонт и подмяна; 
 предвиждани технически мерки. 

 
МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
Във връзка с Условие 13.7.1.1. и 13.7.1.2. за определяне на пунктове за 
мониторинг на подземни води е изготвен Хидрогеоложки проект за 
изграждане на мониторингови пунктове, предназначени за наблюдение на 
подземни води в обсега на Свинекомплекс – с. Септемврийци.  
От проведените хидроложки проучвания в района на свинекомплекса се 
установи наличието на три водоносни хоризонта – сарматски, еоценски и 
малм-валанжски. Анализът на хидрогеоложката информация за проучвания 
участък показа, че уязвими от повърхностно замърсяване се явяват 
подземните води в кватернерните отложения и горният сарматски 
водоносен хоризонт, формиран в основата на Одърската свита. Площадката 
на свинекомплекса е разположена във водосбора на най-дълбокото и дълго 
дере в района на Североизточна Добруджа, откъдето води началото си 
„Ваклинското” дере, което  се зауства в Дуранкулашкото езеро. 
След представяне в БДЧР на Хидрогеоложкия проект за изграждане на 
мониторингови пунктове, бе одобрен Плана за собствен мониторинг на 
подземните води (№ 26-00-2437/02.09.2010г.). Като ефективни 
мониторингови пунктове бяха определени изградените през 1977г. 
сондажи МП 3 и МП 4 (фигура IV.6.1), които са разположени извън 
площадката на свинекомплекса. 
 
Пунктовете за мониторинг имат следните характеристики: 
таблица IV.6.1 

пункт местоположение Геогр. 
координати 

дълбочина Статични 
водни нива 

МП 3  
(МС-12) 

В опашката на 
хвостохранилището по 
посока на естествения поток 
на подземните води 

N 43о35’55”  
E 28о23’00” 

75 м. 45м. 

МП 4 
(МС-11) 

Под язовирната стена по 
посока на естествения поток 
на подземните води 

N 43о36’00”  
E 28о23’30” 

75м. 40м. 
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фигура IV.6.1 

 
 
Съгласно условие 13.7. от Комплексно разрешително № 317-НО/2008г. 
честотата на пробонабиране в МП ве е два пъти годишно, а наблюдаваните 
показатели са: 
 водно ниво; 
 активна реакция; 
 амоний; 
 нитрати; 
 нитрити; 
 фосфати; 
 нефтопродукти. 

 
Собствения мониторинг на подземните води е извършен два пъти през 
2018г.  от акредитирана лаборатория на СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД. 
таблица IV.6.2 

Показател Мерна 
единица 

С
та

нд
ар

т 
за

  
ка

че
ст

во
 Резултати от мониторинга 

МС - 11 МС - 12 

10.09.18г. 10.12.18г 10.09.18г. 10.12.18г 

Нефто-
продукти mg/l 

Фоново 
ниво 

< 0,02 

< 0,02* < 0,02* < 0,02* < 0,02* 
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Показател Мерна 
единица 

С
та

нд
ар

т 
за

  
ка

че
ст

во
 Резултати от мониторинга 

МС - 11 МС - 12 

10.09.18г. 10.12.18г 10.09.18г. 10.12.18г 

Активна 
реакция 

рН 
единици 

≥6,5 и 
9,5≤ 

7,85 ± 0,06 8,39 ± 0,06 7,85 ± 0,06 8,41 ± 0,06 

Амоний mg/l  0,50 < 0,010*  < 0,010*  < 0,010* < 0,010* 

Нитрати mg/l  50,0 80,2 ±4,0 < 0,9* 80,5 ±4,0 1,05 ±0,11 

Нитрити mg/l  0,50 < 0,007* < 0,007* < 0,007* < 0,007* 

Фосфати mg/l  0,50 0,18 ±0,02 0,05 ±0,01 0,18 ±0,02 < 0,03* 

Забележка: Всички стойности маркирани със * са граница на околичествяване на 
метода. 

От таблица IV.6.2 се вижда, че всички показатели, без показател „нитрати“  
и в четирите проби отговарят на стандарта за качество, регламентиран в 
КР. Констатирани саотклонения в двата сондажа само през първото 
пробонабиране (10.09.2018г.). Тъй като инсталацията е функционирала 
само през последната деседневка на 2018г., може да се направи изводът, че 
замърсяването на подпочвените води не се дължи на производствените 
дейности на свинефермата. 
Съгласно условие 13.7.1.6 е извършено изследване на химичния състав на 
подземните води на площадката на 10.09.2018г. Протоколът от 
измерването, извършено от акредитирана лаборатория на СЖС 
БЪЛГАРИЯ ЕООД е представен в ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 
МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИ 
Съгласно условие 13.7.2.1.1. от КР, след проведена консултация с експерти 
от РИОСВ-Варна, бяха определени постоянните пунктове за мониторинг 
на почви, както следва: 
 КП 1 – до „офис сграда” - посока запад на 2м. от сградата, с 

координати N 43о36’29,4” и E 28о22’36,3”; 
 КП 2 – до сграда „подрастване 1” – посока изток, на средата между 

двете халета, с координати N 43о36’28,2” и E 28о22’38,1”; 
 КП 3 – до сграда „подрастване 8” –посока югозапад на 2м. от средата 

на сградата, с координати N 43о36’20,6” и E 28о22’40,0”. 
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фигура IV.6.2 

 
Мониторингът на почвите се извършва по 3 показателя, с честота на 
пробонабиране – 3 години. С цел определяне на базовото състояние на 
почвите на 19.02.2010г. бе извършено пробонабиране от трите постоянни 
пункта за мониторинг. 
 
таблица ІV.6.3- БАЗОВО СЪСТОЯНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО 
КП 1 КП 2 КП 3 

pН – воден извлек 7.28 ± 0.02 6,85 ± 0.02 7.60 ± 0.02 
Съдържание на общ азот 2,08 ± 0,21 2,26 ± 0.23 2,61 ± 0.26 
Съдържание на амониев азот 32,26 ± 2,58 23,44 ± 1,88 38,16 ± 3,05 

Мониторинг на почвите в трите контролни пункта, на две дълбочини - от 0 
до 10см. и от 10 до 40 см., бе извършен на 14.12.2017г. от Лаборатория на 
"СЖС България" ЕООД, гр.Варна. Следващото пробонабиране ще се 
извърши през 2020г. 
 
таблица ІV.6.4 - РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГ 2017Г. 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ИЗМЕРВАНЕТО  

(0-10 см) 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ИЗМЕРВАНЕТО 

(10-40 см) 
ПОКАЗАТЕЛ КП 1 КП 2 КП 3 КП 1 КП 2 КП 3 

pН – воден 
извлек 

8,34 ± 
0,06 

8,06 ± 
0,06 

8,18 ± 
0,06 

8,25 ± 
0,06 

8,12 ± 
0,06 

7,22 ± 
0,06 

Съдържание на 
общ азот 

2,32 ± 
0,23 

3,53 ± 
0,35 

3,03 ± 
0,30 

2,35 ± 
0,24 

2,75 ± 
0,28 

2,68 ± 
0,27 

Съдържание на 
амониев азот 

1,80 ± 
0,18 

3,51 ± 
0,35 

2,36 ± 
0,24 

2,18 ± 
0,22 

2,54 ± 
0,25 

3,00 ± 
0,30 
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Във фигури IV.6.3 - IV.6.5 са съпоставени получените резултати от 
пробонабирането и базовото състояние в трите пункта за мониторинг по 
показатели.  
фигураIV.6.3 

 
 
 
фигураIV.6.4 
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фигураIV.6.5 

 
Както се вижда от графиките, измерените концентрации на общ азот и рН - 
воден извлек са много близки до  базовите данни, а измерените 
концентрации на амониев азот са в пъти под базовите. 
 
 
 V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 
ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР 
Съгласно КР 317-НО/2008 г. не са предвидени дейности по Инвестиционна 
програма на „Белсуин” ЕООД за привеждане в съответствие с условията на 
комплексното разрешително.  
 
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ НА  
ЧАСТИ ОТ ТЯХ 
През отчетния период за 2018г. инсталацията не е експлоатирана.  
При прекратяване на дейността на инсталацията е разработен подробен 
План за временно прекратяване на дейностите на площадката. 
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VІІ. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 
ВЪЗРАЖЕНИЯ 
Аварии 
Действията при аварийни ситуации са регламентирани в Плана за 
предотвратяване, ликвидация и провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. В 
него са описани евентуалните аварии, действията на персонала, 
отговорните лица, както и правилата за оповестяване.  
Специфичните потенциални аварийни ситуации за дружеството са: 
 разливи на нефтопродукти – при извършените проверки е 

констатирано, че същите се съхраняват съгласно Условие 8.3.4.4., а 
от Дневник по Условие 8.3.4.6. е видно, че не са регистрирани 
отклонения, водещи до аварийни ситуации. 

 аварийни ситуации при използване и съхранение на дезинфектантите 
– за отчетния период не са регистрирани отклонения; 

 аварийни ситуации, които могат да възникнат при неизправност на 
оборудването, в следствие на погрешни действия на оперативния 
персонал, както и при нарушения на ел.захранването по 
непредвидени причини.  

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, 
за които е издадено КР 
През отчетния период за 2018г. не са възникнали  и не са регистрирани 
аварии на инсталацията по Условие 2, не са постъпили оплаквания и 
възражения от живеещи около площадката на инсталацията, съгласно 
Условие 2. 
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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 № 317-НО/2008 г. на “БЕЛСУИН” 

ЕООД.  

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС,  РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис: __________________________   Дата:  

(упълномощено от организацията лице) 

 

 

 

Име на подписващия:  Стоян Загуров 
 

 

Длъжност в организацията: Упълномощено лице
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

   Емисионни прагове 
(колона 1) 

  

№ CAS номер Замърсител във въздух (колона 
1а) 

във води 
(колона 1b) 

в почва (колона 
1с) 

Праг за пренос на 
замърсители извън 

площ. (колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба (колона 3) 
   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

1  74-82-8 Метан 
 (CH4) 

100 000 
- 

( 609 ) 

- - - * 

5  10024-97-2 Двуазотен оксид  
(N2O) 

10 000 
- 

( 0,087 ) 

- - - * 

6 7664-41-7 Амоняк   
(NH3) 

10 000 
- 

(1740) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
* 

8  Азотни оксиди (NOx/NO2) 100 000 
- 

    

12   Общ азот - 
 

50 000 
- 

(0,955) 

50 000 
- 

 

- - 

13  Общ фосфор - 
 

5 000 
- 

(0,233) 

5 000 
- 

 

  

76  Общ органичен въглерод 
(ТОС) (изразен като общ С 
или ХПК/3) 

- 
 

50 000 
- 

(12,958) 

   

86  Финни прахови частици < 10 
µm (PM10) 

50 000 
- 

    

 
Забележка: посочените замърсители в таблицата са изчислени (изчислена стойност – С).   
Замърсителите във въздуха, отделени при отглеждането на прасетата, са изчислени по Актуализирана единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във 
въздуха. В методиката не са дадени данни за ФПЧ 10, поради което не са представени стойности в таблицата. 
През отчетния период не са генерирани емисии на замърсители във въздуха от горивни процеси, тъй като водогрейните котли в дружеството не са пускани в експлоатация. 
Важно е да отбележим, че „Белсуин” ЕООД не зауства отпадъчни води в канализация или воден обект. 
Съгласно „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители” (31 май 2006 г.) всички данни за изпусканията се 
изразяват в kg/година с три значещи цифри. Закръгляването до три значещи цифри не е свързано със статистическата или научна неопределеност, а отразява само точността 
на докладваните данни 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
Таблица 2.1. – изпускащо устройство – S 4 

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота на мониторинг 1) Съответствие 
Брой / % 

   Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

  

прах mg/Nm3 80 - -  1 път на 2 години 100 % 

NOX mg/Nm3 450 - - 1 път на 2 години 100 % 

SO2 
mg/Nm3 1700 - - 1 път на 2 години 100 % 

СО mg/Nm3 170 - - 1 път на 2 години 100 % 

 
Таблица 2.2. - изпускащо устройство – S 5 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на мониторинг 1) Съответствие 
Брой / % 

   Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

  

прах mg/Nm3 80 - -  1 път на 2 години 100 % 

NOX mg/Nm3 450 - - 1 път на 2 години 100 % 

SO2 
mg/Nm3 1700 - - 1 път на 2 години 100 % 

СО mg/Nm3 170 - - 1 път на 2 години 100 % 

 

Забележка: През отчетния период не са генерирани емисии на замърсители във въздуха от горивни процеси, тъй като водогрейните котли в дружеството не са пускани в 
експлоатация.  

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води – няма заустване на отпадъчни води в канализация или воден обект. Всички отпадъчни води от дружеството постъпват в 
лагуни - земнонасипни торохранилища. Включват минимално празно място под нивото на насипа. Използват се само за съхранение. Твърдите частици при 
утаяването им на дъното образуват филм, който осигурява малка промокаемост. 
В условията на КР не е предвиден мониторинг на постъпващите в лагуните отпадъчни води. 
 
таблица 3.1.  
 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг Съответствие 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 
 

Отпадък 

 
 

Код 

Годишно количество Годишно количество за 
единица продукт 

 
 
 

В
ре

м
ен

но
 

съ
хр

ан
ен

ие
 н

а 
пл

ощ
ад

ка
та

* 

Т
ра

нс
по

рт
ир

ан
е 

–с
об

ст
ве

н 
тр

ан
сп

ор
т/

 
въ

нш
на

 ф
ир

м
а 

 
С

ъо
тв

ет
ст

ви
е 

  Количества 
определени с КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

хартиени и картонени опаковки 15 01 01      6,000 0,000 не е норм. - 6  да 

пластмасови опаковки 15 01 02      1,000 0,000 не е норм. - 6  да 

излезли от употреба гуми 16 01 03      3,000 0,000 не е норм. - 6  да 

отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 5,000 0,000 не е норм. - 2  да 

отпадъци от цветни метали 19 10 02 5,000 0,000 не е норм. - 4  да 

други хидравлични масла 13 01 13* 0,400 0,000 не е норм. - 4  да 

други моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки 

13 02 08* 2,000 0,000 не е норм. - 4  да 

други изолационни и топлопредаващи 
масла 

13 03 10* 0,400 0,000 не е норм. - 4  да 

опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 0,400 0,004 не е норм. - 6  да 

оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 2,000 0,000 не е норм. - 4  да 

флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак  

20 01 21* 0,040 0,000 не е норм. - 3  да 

смеси от бетон, тухли, фаянсови и 
керамични изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 20,000 0,000 не е норм. - 5  да 

смесени битови отпадъци 20 03 01    10,0000 0,000 не е норм. - 1  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 

Съответствие 

хартиени и картонени опаковки 15 01 01      не не ЕКО ВАРНА ЕАД 
ЕИК 202071012 
Кол-во – 0,170т. 

Код на операция –R12 

да 

пластмасови опаковки 15 01 02      не не ЕКО ВАРНА ЕАД 
ЕИК 202071012 
Кол-во – 0,780т. 

Код на операция –R12 

да 

излезли от употреба гуми 16 01 03      не не ЕКО ВАРНА ЕАД 
ЕИК 202071012 
Кол-во – 0,210 

Код на операция –R12 

да 

отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 не не ТРАНСИНС РЕЦИКЛИРАЩА 
КОМПАНИЯ ВАРНА ЕООД 

ЕИК 201730730 
Кол-во – 29,600 т. 

Код на операция –R12 

да 

отпадъци от цветни метали 19 10 02 не не ТРАНСИНС РЕЦИКЛИРАЩА 
КОМПАНИЯ ВАРНА ЕООД 

ЕИК 201730730 
Кол-во – 0,020 т. 

Код на операция –R12 

да 

други хидравлични масла 13 01 13* не не  да 
други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 13 02 08* не не  да 
други изолационни и топлопредаващи масла 13 03 10* не не  да 
опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни вещества 

15 01 10* не не ЕСКАЛИБУР ЕООД 
ЕИК 124072557 
Кол-во – 0,006 

Код на операция –Т 

да 

оловни акумулаторни батерии 16 06 01* не не  да 
флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 
живак  

20 01 21* не не  да 

смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, 
различни от упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 не не  да 

смесени битови отпадъци 
 

20 03 01    не не  да 
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ТАБЛИЦА 6. ШУМОВИ ЕМИСИИ 
Таблица 6.1. - Място на въздействие – жилищни сгради в югоизточен край на, с отстояние до източника на 560м. 

№ Екв.ниво на шум  Стойност на показателя, dB (A)  Гранична стойност dB (A) Съответствие с КР 

1. L ден 48,7 55 да 
2. L вечер 47,6 50 да 
3. L нощ 39,1 45 да 

                                                                                                                                                                
Таблица 6.2. Общата звукова мощност на площадката 

№ Часова зона Ниво на обща звукова мощност Стойност, dB (A) 

1. Ден Lp 92,7 
2. Вечер Lp 91,5 
3. Нощ  Lp 89,0 

 
Таблица 6.3. По границата на производствената площадка 

Местоположение 
Ниво на шумовото натоварване (налягане) Leq dB (A) 

Съответствие Ден 
07:00÷18:00 

Вечер 
18:00÷22:00 

Нощ 
22:00÷07:00 

Точка 1  42,7 41,7 39,2 да 

Точка 2  45,3 43,7 38,7 да 

Точка 3  45,2 44,6 40,1 да 

Точка 4  43,8 43,2 41,2 да 

Точка 5  44,3 43,7 40,8 да 

Точка 6  45,9 43,8 40,2 да 

Точка 7  44,8 43,5 41,1 да 

Точка 8  42,5 42,3 40,9 да 

Точка 9  42,2 42,4 40,9 да 

Точка 10  41,6 42,1 41,3 да 

Точка 11  41,4 41,2 40,6 да 

Точка 12  42,9 42,1 40,6 да 

Точка 13 44,2 42,2 40,4 да 

Точка 14 45,1 41,3 36,3 да 

Средно екв. ниво на шума по 
измерв. контур (Lср) 43,9 42,8 40,3 

да 

51 



 
Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател Точка на пробовземане Концентрация в 
подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Активна реакция МП 4  (МС-11) 
Под язовирната стена по 
посока на естествения 
поток на подземните води 
N 43о36’00”  
E 28о23’30” 

≥6,5 и 9,5≤ 
 

7,85 ± 0,06 
8,39 ± 0,06 Два пъти годишно Да – по показатели; 

Да – за честота на мониторинг 
Амоний 0,50 < 0,010* 

< 0,010* Два пъти годишно Да – по показатели; 
Да – за честота на мониторинг 

Нитрати 50,0 
 

80,2 ± 4,0 
< 0,9* Два пъти годишно Не – по показатели; 

Да – за честота на мониторинг 
Нитрити 0,50 < 0,007* 

< 0,007* Два пъти годишно Да – по показатели; 
Да – за честота на мониторинг 

Фосфати 0,50 
 

0,18±0,02 
0,05±0,01 Два пъти годишно Да – по показатели; 

Да – за честота на мониторинг 
Активна реакция МП 3   (МС-12) 

В опашката на 
хвостохранилището по 
посока на естествения 
поток на подземните води 
N 43о35’55”  
E 28о23’00” 
 

≥6,5 и 9,5≤ 
 

7,85 ± 0,06 
8,41 ± 0,06 Два пъти годишно Да – по показатели; 

Да – за честота на мониторинг 
Амоний 0,50 < 0,010* 

< 0,010* Два пъти годишно Да – по показатели; 
Да – за честота на мониторинг 

Нитрати 50,0 
 

80,5 ± 4,0 
1,05 ± 0,11 Два пъти годишно Не – по показатели; 

Да – за честота на мониторинг 
Нитрити 0,50 < 0,007* 

< 0,007* Два пъти годишно Да – по показатели; 
Да – за честота на мониторинг 

Фосфати 0,50 
 

0,18 ± 0,02 
< 0,03* Два пъти годишно Да – по показатели; 

Да – за честота на мониторинг 

Забележка: Всички стойности маркирани със * са граница на околичествяване на метода. 
През отчетния период не са констатирани течове и разливи, които биха могли да замърсят  подземните води. Инсталацията е работила само последната 
деседневка от 2018година. 
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Таблица 8. Опазване на почви 
Показател Концентрация в почвите 

(базово състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна точка Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

pН – воден извлек 7.28 ± 0.02 КП 1  
с координати:  
N 43о36’29,4”   
E 28о22’36,3” 

8,34 ± 0,06; 
8,25 ± 0,06* 

Един път на три 
години 

Да – показатели; 
Да – честота на мониторинг. 

Съдържание на общ 
азот 

2,08 ± 0,21 2,32 ± 0,23; 
2,35 ± 0,24* 

Един път на три 
години 

Да – показатели; 
Да – честота на мониторинг. 

Съдържание на 
амониев азот 

32,26 ± 2,58 1,80 ± 0,18; 
2,18 ± 0,22* 

Един път на три 
години 

Да – показатели; 
Да – честота на мониторинг. 

pН – воден извлек 6,85 ± 0.02 КП 2  
с координати  
N 43о36’28,2”  
E 28о22’38,1”  
  

8,06 ± 0,06; 
8,12 ± 0,06* 

Един път на три 
години 

Да – показатели; 
Да – честота на мониторинг. 

Съдържание на общ 
азот 

2,26 ± 0.23 3,53 ± 0,35; 
2,75 ± 0,28* 

Един път на три 
години 

Да – показатели; 
Да – честота на мониторинг. 

Съдържание на 
амониев азот 

23,44 ± 1,88 3,51 ± 0,35; 
2,54 ± 0,25* 

Един път на три 
години 

Да – показатели; 
Да – честота на мониторинг. 

pН – воден извлек 7.60 ± 0.02 КП 3  
с координати  
N 43о36’20,6”  
E 28о22’40,0”  

8,18 ± 0,06; 
8,22 ± 0,06* 

Един път на три 
години 

Да – показатели; 
Да – честота на мониторинг. 

Съдържание на общ 
азот 

2,61 ± 0.26 3,03 ± 0,30; 
2,68 ± 0,27* 

Един път на три 
години 

Да – показатели; 
Да – честота на мониторинг. 

Съдържание на 
амониев азот 

38,16 ± 3,05 2,36 ± 0,24; 
3,00 ± 0,30* 

Един път на три 
години 

Да – показатели; 
Да – честота на мониторинг. 

Забележка: При пробонабирането са взети проби от 2 почвени профила във всеки пункт: 1ви почвен профил - от 0 до 10 см и 2ри почвен профил - от 10 до 40 см. Резултатите 
от 2рия почвен профил са показани със звездичка (*) 
През отчетния период не са констатирани течове и разливи, които биха могли да замърсят  почвите. 
 
 
 
Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание на инцидента Причини Предприети действия Планирани действия Органи, които са уведомени 

      
Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния пери 
 
 
 
Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР 

Дата на 
оплакването или 

възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети действия Планирани действия Органи, които са 
уведомени 

      
През отчетния период няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталациите по Условие 2 на КР 
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