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1. УВОД.

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

„Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери“
Наименование на оператора:

 „ЖИНТ – ЖИВКА ПАВЛЕВА“ ЕТ
ЕИК: 814205208
Адрес: гр. Долна Оряховица, ул. „Първи май” № 13,
Законен представител: Живка Йорданова Павлева - Управител
Телефон за контакти: + 359 (0) 888 288442 E-mail: zhint.bulgaria@abv.bg

Наименование на площадката:
Птицеферма гр. Долна Оряховица
Адрес на площадката: Стопански двор, землище на гр. Долна Оряховица, Птицеферма, ПИ
255108, с ЕКАТТЕ 22232

Лице за контакти:
Тодор Павлев - Упълномощено лице Телефон за контакти: + 359 (0) 886 633 463 E-mail:
todor_pavlev@abv.bg
Никола Павлев - Упълномощено лице Телефон за контакти: + 359 (0) 889 432 138 E-mail:
nikola_pavlev@abv.bg

Адрес по местонахождение на инсталацията:
Стопански двор, землище на гр. Долна Оряховица, Птицеферма, ПИ 255108, с ЕКАТТЕ 22232

Регистрационен номер на КР
Комплексно разрешително № 529-НО-ИО-АО/2016 г.

Дата на подписване на КР
05.05.2016 г.

Дата на влизане в сила на КР
03.06.2016 г.

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

Наименование на оператора: „ЖИНТ – ЖИВКА ПАВЛЕВА“ ЕТ
ЕИК: 814205208
Адрес: гр. Долна Оряховица, ул. „Първи май” № 13,
Законен представител: Живка Йорданова Павлева - Управител Телефон за контакти: + 359 (0)
888 288442 E-mail: zhint.bulgaria@abv.bg

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

Адрес: гр. Долна Оряховица, ул. „Първи май” № 13,
Законен представител: Живка Йорданова Павлева - Управител Телефон за контакти: + 359 (0)
888 288442 E-mail: zhint.bulgaria@abv.bg
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Лице за контакти

Лице за контакти: Тодор Павлев - Упълномощено лице Телефон за контакти: + 359 (0) 886
633 463 E-mail: todor_pavlev@abv.bg
Никола Павлев - Упълномощено лице Телефон за контакти: + 359 (0) 889 432 138 E-mail:
nikola_pavlev@abv.bg

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

Лице за контакти: Тодор Павлев - Упълномощено лице
Телефон за контакти: + 359 (0) 886 633 463 E-mail: todor_pavlev@abv.bg

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

Основната  дейност на ЕТ”ЖИНТ- ЖИВКА ПАВЛЕВА” е интензивно отглеждане на птици -
бройлери, което се извършва на производствена площадка в гр.Долна Оряховица , община Горна
Оряховица,  област Велико Търново, в инсталация за интензивно отглеждане на птици. Проектният
капацитет на инсталацията  е 79800 места  за птици.

Птицефермата се намира на територията на  ПИ №255108 в землището на гр.Долна Оряховица с
ЕКАТТЕ 22232,  стопански двор.  Имотът е с площ  14.477  дка,   с начин за трайно ползване за
„Птицеферма”  и представлява частна  собственост на ЕТ”ЖИНТ-  ЖИВКА ПАВЛЕВА”  гр.Долна
Оряховица.

Oтглеждането на птици се извършва  по  технология   в  затворени и  изолирани от външната
среда работни помещения. На разглежданата  площадка са обособени четири производствени халета, за
интензивно отглеждане, всяко от които действа самостоятелно във функционално отношение.

 В птицефермата се доставят еднодневни птици, които се настаняват във вече подготвените за
целта помещения,  в които е поставена дълбока сламена постеля върху бетонова настилка.  Във всяко
производствено помещение  има по две основни поточни линии - за подаване на храна и  за вода. Всички
животоподдържащи системи в халетата за птици се управляват от компютърно устройство по
предварително зададена схема, като се контролират параметрите температура на околната среда, състав
на въздуха (  амоняк,  въглероден диоксид  и прах),  влага и скорост на въздуха.  Автоматизирани са и
останалите производствени процеси.

Системата за хранене подава фураж автоматично в количества и на периоди, зададени в
софтуера на системата за управление. Фуражът се транспортира от силози за фураж, разположени по
един до  всяко хале с  помощта на  шнек.

Системите за поене използват чиста хладна вода от собствен водоизточник за задоволяване на
потребностите на птиците. Инсталирани са нипелни поилки от затворен тип с чашки за предотвратяване
загуби на вода и намокряне на постелята.

Вентилационната   система   има за цел  да   подсигури   достатъчно   количество кислород и да
поддържа оптимални условия и температура за птиците. Използва се т.н. вентилация с подналягане -
механична вентилация (наречена още принудителна вентилация). Изхвърлянето на  мръсния въздух от
халетата се осъществява посредством изхвърлящи аксиални вентилатори разположени по надлъжната
страна на сградите.  Осигурен е добър температурен контрол,  с което се постигат минимални
вентилационни стойности през зимата – това води до ефективно използване на енергия.
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За охлаждане на халетата през горещите летни дни е предвидена охладителна система, при която
водата преминава по т.н. охладителни пити.  Свежият въздух постъпва чрез  вентилационни клапи ,
разположени по надлъжната страна на сградите, противопо- ложно на вентилаторите  и се охлажда  с т.н.
охладителни пити  /„пад кулинг”/. В следст- вие на подналягането създадено от вентилаторите в
помещението, входящият  (горещ)  въздух преминава през охладителните пити и влиза в
съприкосновение с водата, охлаждайки се преди да постъпи в зоната на птиците. Предвидено е
допълнително охлаждане чрез използване на 6 броя машини за свеж въздух, разположени по 1 брой в
Хале 1  и 2  и по 2  броя в Хале 3  и 4.  Принципът на действие е засмуканият от помещението затоплен
въздух преминава през филтър, охлажда се с вода  и вече охладен под налягане постъпва в перфориран
полиетиленов ръкав. Този ръкав преминава по цялата дължина на помещението от страната на
вентилаторите. Ползването на охлаждащите ръкави  подобрява параметрите на микроклимата, ефекта от
процеса на охлаждане  и  намалява разхода на вода  за охлаждане чрез системата „пад кулинг”.

Отоплението на помещенията се осъществява чрез  инсталация на газ пропан-бутан.
Помещенията са оборудвани с два типа отоплители. Първият тип са брудери  които осигуряват
топлината на лъчев принцип, която достига до пода и постелята и по този начин създава комфорт на
малките пилета до 14 ден . Другият тип отоплители са т.нар пространствени отоплители – джетове,
които затоплят въздуха и осигуряват добро смесване на топлия и студен въздух в помещенията след 14
ден на отглеждане.  В работно Хале 3  са монтирани 6  броя  рекоператори-  HRV  (Heat  Recovery
Ventilator). Чрез тях се постига подобряване качеството на въздуха - по-добро въздушно разпределение
на въздуха, намаляване на въглеродния диоксид и по-ниска влажност.

Изваждането  на умрелите птици се извършва  ръчно -  1  път/24  часа.   Птиците се  опаковат в
найлонови торби и се  съхраняват в хладилна камера до  приемане от екарисажа.

В птицевъдната практика се е утвърдила само една технология за отглеждане на птици, което се
дължи на спецификата на произвежданата продукция. В началото на угоителния цикъл се осъществява
зареждане на производствените халета с еднодневни пилета, които се отглеждат без преместване, и в
края на угоителния период цялата партида се изнася от халетата и   извозва към кланицата за по-
нататъшна преработка. На практика, за целия угоителен период до достигане на определените килограми
птиците – бройлери не напускат производствените халета. Производственият процес е цикличен. Един
жизнен цикъл продължава 38-45 дни.

След изнасяне на партидата бройлери от всяко производствено хале,  торовата постеля се
натоварва директно от работните халета на транспорт от страна на земеделски производител и се извозва
извън площадката на птицефермата за наторяване на земеделски земи съгласно сключен договор.
Извършва се почистване и дезинфекция на халетата и инсталациите и подготовка за следващата партида
птици

. • Сгради

Производствените халета са обособени в едноетажни производствени сгради.

 Хале 1   –  Съществуваща сграда  със застроена площ 1032 м2,   състояща се от производствено
помещение (  хале 1  –  900  м2)   с   капацитет за 16000   места за бройлери,  с наличното оборудване  и
обслужващ център с битови помещения  с площ 132 м2.

Хале 4   –  Съществуваща сграда  със застроена площ 900  м2  с   капацитет за 16000   места за
бройлери, с наличното оборудване
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Хале 2 - Съществуваща сграда със застроена площ -  1365 м2 с размери в план 84,30м х 16,20м и
максимална височина 4,00м  с капацитет за 23 900  места за бройлери;

Хале 3 – Сграда  със застроена площ -  1365 м2 с размери в план  84,30м х 16,20м и максимална
височина 4,00м с капацитет за 23900 места за бройлери.

Производствен капацитет на инсталацията

„Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“ е с максимален капацитет от 79 800
места за пилета - бройлери.

Таблица № 1-3. Капацитет на инсталацията

№
Инсталация по
Приложение № 4

към ЗООС

Позиция на
дейността,
приложение
№ 4 към
ЗООС

Капацитет
[места за
птици]

Отчетен
капацитет
за 2017
год.

Условие 4.2.2.
Притежателят на
настоящото разре-
шително да доку-
ментира и докладва
като част от ГДОС
годишното произ-
водство за инста-
лацията

Инсталация за
интензивно
отглеждане на
птици (бройлери),
включваща: 6.6 a)

79 800 50000

Хале № 1 16 000 14 000
Хале № 2 23 900 22 000
Хале № 3 23 900 0
Хале № 4 16 000 14 000

Изготвена и прилагана е:

• Инструкция  4.2.1 „Измерване или изчисляване на годишното производство за
инсталацията за интензивно отглеждане на птици - бройлери”.

Отчетния капацитет на инсталацията е 50000 бр. През годината са отгледани 300 000 бр.
бройлери в 6 цикъла. Така средно годишния капацитет на инсталацията е 50 000 бр.

2017 година. До края на отчетния период са отчетени 5 бр. жизнени цикъли. За
посочения период са използвани 300 000 бр. места. Работата на инсталацията се
документира във Формуляр 4.2.1-01 „Годишно производство на инсталацията за
интензивно отглеждане на птици - бройлери ”. Не са констатирани несъответствия с
Таблица 4.1. на КР.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда
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Дейностите, изпълнявани в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се
осъществяват от Управителя на дружеството. Задължени да оказват съдействие и предоставят
информация са всички обособени звена, разположени на територията на животновъдния обект.

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ-Велико Търново - гр. Велико Търново 9700, ул. “Никола Габровски” № 68

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията
Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район - гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №

60

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, съобразно ISO
14001:1996 или EMAS. Изготвена и внедрена е собствена система за управление на околната среда
съобразно изискванията на издаденото комплексно разрешително.

> Структура и отговорности

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата - служители на „ЖИНТ – Живка Павлева”
ЕТ, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 529- Н0/2016 г.

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по нейното
прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се контрол по
нейното изпълнение.

> Обучение

На „ЖИНТ –  Живка Павлева“  ЕТ не са поставени условия за извършване на обучения на
наличния персонал. При необходимост от провеждане на периодични обучения и инструктажи същите се
извършват съгласно действащите нормативни разпоредби.

> Обмен на информация

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата - служители на „ЖИНТ – Живка Павлева“
ЕТ, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 529- Н0/2016 г.

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на организациите, които трябва да бъдат
уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 529-Н0/2016 г.

> Документиране

В изпълнение на Условие 5.5. е изготвена инструкция 5.5 „Законодателство по опазване на
околната среда“, както и списък с нормативни документи, свързани с дейността и свързаните с нея
аспекти по околната среда. Същият подлежи на периодична актуализация. За коректно е своевременно
актуализиране на нормативната база се използва специализиран програмен продукт.

Изготвен и утвърден от Управителя е списък от фирмени процедури и инструкции, доказващи
съответствие с условията на Комплексно разрешително № 529-Н0/2016 г.

Разработен е и се поддържа Регистър за разпространение на контролираните документи и
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протоколи за разпределение. Регистърът съдържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв
документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на
съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис.

> Управление на документите

На „ЖИНТ-Живка Павлева“ ЕТ не са поставени условия за управление на документи. Прилага се
фирмена политика по управлението на документите, която обхваща, както вътрешните така и външните
документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната
среда и здравето и безопасността при работа и изискванията на нормативните документи.

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната
последователност:

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на документа;
- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на

дружеството;
- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места;
- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с

последващо утвърждаване;
- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;
- Изземване на невалидната документация.

> Оперативно управление

Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите за
експлоатация и поддръжка са част от списък на фирмени процедури и инструкции, доказващи
съответствие с условията на Комплексно разрешително № 529-Н0/2016 г.

> Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 529-Н0/2016 г. са разработени и
утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно
условията в разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със
стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите
несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

> Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвен, съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни органи е
“Вътрешен авариен план”.

> Записи

Записите в „ЖИНТ –  Живка Павлева”  ЕТ се създават и поддържат,  за да послужат като
доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за
ефективното действие на интегрираната система за управление.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.
Те се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на съхранение и унищожаване.

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда имат задължителни реквизити,
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чрез които еднозначно се идентифицира, а именно:

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне;
- Времето на създаване на записа;
- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен документ,

където е регламентирано неговото създаване и област на приложение.

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на Комплексното
разрешително са:

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите
от оценката на съответствието с изискванията на условията в разрешителното;

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за установените
несъответствия и предприетите коригиращи действия;

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на
технологичното/пречиствателното оборудване;

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

> Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено
Комплексно разрешително № 529-Н0/2016 г. е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед
№ РД-806/31.10.2006  г.,  издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в
определеният срок.

2017 година. Не са възниквали аварийни ситуации, замърсявания на повърхностни и/или
подземни води, почви или други замърсявания, за които е нужно уведомяване на
компетентните органи съгласно Условие 7.1. на КР.

2017 година. Резултатите от извършвания собствен мониторинг са докладвани на РИОСВ
и БДУВДР.

2017 година. Не са планувани промени на площадката или в работата на инсталацията, за
която да е информиран компетентния орган - МОСВ/ИАОС.
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> Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда

2017 година. Не са възниквали промени в работата на инсталацията,  във връзка с които
да се налага уведомяване на компетентните органи съгласно Условие 7.3. Не е настъпила
актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително № 529-Н0/2016 г.
Не е настъпила необходимост от актуализиране на системата за управление на околна
среда /СУОС/.

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване
Условие 7.1. Притежателят на настоящото
комплексно разрешително да уведомява областния
управител, кмета на общината, РИОСВ и органите
на ГД “ГГБЗН”  -  МВР,  при аварийни или други
замърсявания, а в случаите на замърсяване на
повърхностни и/или подземни води и Басейновата
дирекция, когато са нарушени установените с
настоящото комплексно разрешително или с
нормативен акт норми на изпускане на
замърсяващи вещества в околната среда, след
установяване на вида на замърсяващите вещества и
размера на замърсяването.

През отчетния период не са възниквали аварийни
ситуации, замърсявания на повърхностни и/или
подземни води, почви или други замърсявания, за
които е нужно уведомяване на компетентните
органи съгласно Условие 7.1. на КР.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото
разрешителното да уведомява РИОСВ за началото
и очакваната продължителност на приемните
изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на
друга приложима, специализирана нормативна
уредба за въвеждане в нормална
инсталациите/пречиствателните съоръжения.

През отчетния период не са започвали приемни
изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга
приложима, специализирана нормативна уредба за
въвеждане в нормална експлоатация на
инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото
разрешителното след приключване на приемните
изпитвания да представи в РИОСВ копие от
документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

През отчетния период не са започвали приемни
изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга
приложима, специализирана нормативна уредба за
въвеждане в нормална експлоатация на
инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото
разрешителното да информира МОСВ,  с копие до
ИАОС за всяка планирана промяна в работата на
инсталацията по Условие 2, съгласно нормативно
установения ред.

Не са планувани промени на площадката или в
работата на инсталацията, за която да е информиран
компетентния орган - МОСВ/ИАОС.
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.

3.1. Използване на вода.

Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) става
единствено при наличието на Разрешително за водовземане №11520162/08.07.2013г. от
Басейнова дирекция “Дунавски район“ с център гр. Плевен. Изготвени са и се прилагат
следните инструкции:

- Инструкция  8.1.3 „Експлоатация и поддръжка на поилната и охладителната
системи към производствените халета”.

Изпълнява се. Инструкция 8.1.3 „Експлоатация и поддръжка на поилната и
охладителната системи към производствените халета” под контрола на управителя на
дружеството.  Извършени са 3  бр.  проверки.  Същите са документирани.  Не са установени
отклонения от заложените в писмената инструкция стъпки по провеждане на преглед и
профилактика.

- Инструкция 8.1.4 „За извършване на проверки по техническото състояние на
водопроводната мрежа”. Мониторинг на водопроводната мрежа на площадката се извършва
на всяко тримесечие, което е документирано в съответния формуляр. През периода течове,
разливания или други пропуски по водопроводната мрежа на площадката не са
констатирани.

В изпълнение на Условие 8.1.5.2 и Условие 8.1.5.З. е изготвена инструкция
„Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за
производствени нужди, оценка на съответствието, установяване на причините за
несъответствията и предприемане на коригиращи действия”. Измерването на използваните
количества вода се извършва всеки месец и е документирано. Във формуляр са отразени
необходимата стойност на годишна консумация на вода за единица продукт и годишна
норма на ефективност за инсталацията. Извършена е оценка на съответствието, при което не
са констатирани несъответствия. Отчитането на използваното количество вода се извършва
чрез разходомерно устройство монтирано във водомерна шахта на площадката.

По степента и начина на ползване се разграничават следните потоци вода:

- вода за поене на птиците - използва се във всички поилни инсталации от
животновъдните сгради;

- вода за охлаждане - използва се през топлите месеци на годината за
допълване на загубите от охладителната система;

- вода за питейно-битови цели - използва се в санитарно-битовите помещения
на персонала.
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Използването на вода през 2017 г. (отчитания период) е докладвано в представената по -
долу таблица.

3.2. Използване на енергия.

Захранването на производствената площадка с ел.енергия става от съществуващ
мачтов трафопост 20/0.4kV -100 kVA изграден върху ЖР стълб в имота. Измерването на
консумираната енергия става в електромерно табло монтирано на стълба. От
електромерното табло е положен подземно кабел НН до разпределително табло,
разположено на фасадата на обслужващия сектор, откъдето са захранени отделните
производствени халета. За осигуряване на резервно електрозахранване, операторът
разполага с дизел-агрегат 110 кVА, монтиран до трафопоста. Общата инсталирана мощност
е 72.10 кW.

- Инструкция 8.2.1.2. „Експлоатация и поддръжка и поддръжка на
електропреобразователните части на вентилационната система на производствените халета
”.

2017 година. Инструкцията 8.2.1.2. „„Експлоатация и поддръжка и поддръжка на
електропреобразователните части на вентилационната система на производствените халета
”.се прилага. Извършени са 4 бр. проверки през разглеждания период. Не са констатирани
отклонения от предписаните стъпки за експлоатацията на системата.

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване
Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото
разрешително да докладва ежегодно, като част от
ГДОС изчислените стойности на годишната норма за
ефективно използване на вода за производствени
нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в
обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Представените резултати са в Таблица 3.1 по
Условие 8.1.2 от ГДОС.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на настоящото
разрешително да докладва ежегодно, като част от
ГДОС резултати от оценката за съответствие по
Условие 8.1.5.З. Информацията да съдържа броя и
причините за документираните несъответствия и
предприетите/планирани коригиращи действия за
отстраняването им.

В изпълнение на Условие 8.1.6.2 всеки месец се
отчитат показанията на водомерите. На база
показанията на водомерите се отчитат общия разход
на води на площадката, а също и годишни разходи
на вода за единица продукция.
Ежегодно се прави оценка на съответствието между
действителните разходи на води и заложените в КР.
За 2017  г не е констатирано несъответствие на
изчислената норма на ефективност при употребата
на вода и годишна норма за ефективност при
употребата на вода зададена с КР.

Таблица 3.1.
Източник на

вода
Годишно

количеств
о съгласно
разрешите

лно за
водовзема

не

Годишна норма на
ефективност

съгласно КР в m3за
1000 бр.

птици/жизнен
цикъл съгласно КР

Използвано
годишно

количество

m3

Изчислена годишна
норма на

ефективност в m3 за
1000 бр.

птици/жизнен цикъл

Съответствие

Шахтов
кладенец 5563.6 9.96 2492 8,31 ДА
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В изпълнение на Условие 8.2.2.1 и Условие 8.2.2.2 е изготвена инструкции 8.2.2.1
„Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за
производствени нужди” и инструкция 8.2.2.2 за „оценка на съответствието на
консумираната ел.енергия с определената, установяване на причините за несъответствията
и предприемане на коригиращи действия ”.

2017 година. Редовно се води Формуляр –  дневник „Използвани количества
електроенергия” за документиране на изразходваната енергия. Изготвена е оценка за
съответствие на изразходваното количество електроенергия. През периода не са
констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества електроенергия с
определените такива.

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване
Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото
комплексно разрешително да прилага инструкция,
осигуряваща измерване и документиране на
изразходваните количества електроeнергия
Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото
комплексно разрешително да прилага инструкция
за оценка на съответствието на изчислените
количества консумирана електроенергия

Отчетени са резултатите в таблица 3.2

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Основни суровини

Фураж
Основна суровина за отглеждане на бройлери е фуражът. В съответствие с НДНТ

се прилага управление на храненето, което осигурява хранителните нужди  и намалява
количеството на изгубените хранителни вещества чрез екскрементите. Тези мерки
включват фазово хранене, определяне на диети балансирани по количество и състав:
ниско – протеинови, ниско – аминокиселинови храни и нискофосфорни храни.

Потреблението на фураж зависи от неговия състав и енергийна стойност от
здравословното състояние на птиците и от сезона. Поради специфичното производство,
свързано с различни видове хибриди, дружеството приема собствени  разходни норми на
хранене. Необходимото годишно количество фуражни смески е  2218 т. Фуражът се
доставя чрез специализиран транспорт – фуражовоз от  собствен фуражен цех, намиращ
се извън площадката на инсталацията за отглеждане на птици. Фуражните смески,
вложени в производствения процес ще се съхраняват в 4 (четири) цилиндрични метални
силоза с механично пълнене, всеки с обем 12 м3 и вместимост 7.82 т/фураж, разположени
на бетонови площадки непосредствено до производствените халета.  Фуражът се подава
чрез спирален шнек към хранилните линии, по заложени в компютърната система

Таблица 3.2.
Електроенергия

Количество за  lHWh /1000
бр. птици/жизнен цикъл

съгласно КР

Използвано количество
lHWh/за 1000 бр.

птици/жизнен цикъл

Съответствие

67 MWh 0,336 0,223 ДА
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грамажи, в зависимост от възрастовата група, като по този начин  се постига пълното му
оползотворяване от птиците.

Течни хранителни добавки
На територията на производствената площадка се съхраняват течни хранителни

добавки – селенов препарат, органични киселини и комбинирани витамини и ензими. Те
съдействат за подобряване оползотворяването на протеина и минералните вещества,
особено в дажби от растителен произход, като подобряват смилаемостта и резорбцията на
хранителните вещества, с което се повишава ефективността на смеските и дажбите.
Хранителните добавки се подават с водата за пиене на птиците чрез дозатори, монтирани
на поилната инсталация. Съхраняват се в оригинални опаковки в самостоятелен склад в
№5 в обслужващия център.

Препарати за  дезинфекция
Дезинфекция на птицевъдните халета е необходима, за да се избегнат

здравословни проблеми и да се осигури добро качество на произведените продукти.
Извършва се в края на всеки угоителен цикъл или 7 пъти годишно с машина за
мъглообразуване „Пулсфог“.  Утвърдена практика  във фирмата е използването на  два
препарата за дезинфекция:  биоциден препарат „КОМБАТ 2“ и биоциден препарат
„КОМАНДО“. В дезинфектантите има отделни съставки, класифицирани като опасни.
При интензивно отглеждане на птици не съществува технологична възможност за
употреба на дезинфектанти, несъдържащи съставки класифицирани като опасни.

Препаратите се доставят непосредствено преди предстоящите дезинфекционни
мероприятия, в необходимите количества. Не се предвижда постоянно съхранение на
дезинфектанти на площадката. Остатъчно количество дезинфекционни препарати ще се
съхраняват в малки количества  в специално обособен склад, заключващ се.

Постелъчен материал
За постелята на птиците в производствените халета се използва слама. На

площадката няма обособени складове за слама. Постелъчен материал се доставя
непосредствено преди зареждане на производствените халета.

Газ пропан-бутан
За  отопление на производствените халета се използват отоплители работещи с

газ пропан –бутан.  Подаването на газ към халетата става от резервоар с обем 5  куб.м
(2540 кг), разположен на място съответстващо на нормативните изисквания за
безопасност и експлоатация. Доставката на газта и пълненето на резервоара става със
специализиран транспорт на лицензирана за дейността фирма „Газтрейд“АД София,
съгласно сключен договор за продажба на газ пропан-бутан (Приложение ІІ.4.3-2).   От
резервоара чрез подземен тръбопровод газта достига до помещение 10 (управление газ).
Захранването на работните халета  с газ пропан – бутан е въздушно със  стоманени тръби
¾“.
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Таблица 3.3.1.
Суровин

и
Годишно

количество,
съгласно КР

Количество за
единица

продукт, съгласно
КР

Използвано
годишно

количество

Използвано
количество за

единица
продукт

Съответствие

- Фуражни
смески 2218 3.97 985 3.28 ДА

10

Таблица 3.3.2.
Спомагателни
материали

Годишно
количество,
съгласно
КР

Количество за
единица

продукт, съгласно
КР

Използвано
годишно

количество

Използвано
количество за

единица
продукт

Съответствие

Хранителни
добавки 4100 т. 7.34 кг 1870 т. 6.23 ДА

дезинфектанти 250 л 0.4475 112 0.373 ДА

Горива Годишно
количество,
съгласно КР

Количество за
единица

продукт, съгласно
КР

Използвано
годишно

количество

Използвано
количество за

единица
продукт

Съответствие

Газ пропан -
бутан 52.5 т. 0.094 15.8 0.053 ДА

Таблица 3.3.3.
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3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява
единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните
изисквания. На площадката е монтиран резервоар за съхраняване на гориво -пропан-бутан,
използвано за отопление на производствените халета.  Резервоарът е с обем 5  куб.м и е
разположен на бетонова площадка, покрита с навес, отдалечена от халетата и отговаряща на
противопожарните и технически изисквания.  Зареждането с гориво е периодично по заявка
със специализиран транспорт на доставчика. На площадката се съхранява резервна вода в
цистерна с обем 25 куб.м. На производствената площадка на птицефермата няма и не се
предвижда съхранение на течни ОХВ. На площадката няма резервоари, които попадат в
обхвата на изискванията на нормативната уредба за ограничаване на емисиите на летливи
органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин.

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване
Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото
разрешително да докладва като част от ГДОС
резултатите от извършените проверки на
съответствието на площадките за съхранение с
изискванията на нормативната уредба за реда и
начина на съхранение на опасни химични вещества..

В изпълнение на Условие 8.3.6.1 е извършена 2
бр. проверка за регламентирането складови
помещения за съхранение на суровини и
материали.  Извършена оценка на съответствието
и е отразена в дневник. Не са констатирани
несъответствия.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА
СРЕДА.

Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на
Образеца на ГДОС, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Представените по-
долу данни са получени въз основа на измервания и изчисления.

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни
вещества (ЕРЕВВ) ИPRTR.

Вредните вещества, които се изхвърлят от организираните точкови източници на
птицефермата са: Метан (CH4), Амоняк (NH3), Диазотен оксид (N2O) и финнипрахови
частици прах (вещества под формата на малки твърди или течни частици PM  10  от
органичен и неорганичен произход). Изчислените стойности на замърсителите са посочени
в Таблица 4.1.
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За изчисляване на емисиите на вредни вещества (NH3,  N2O и CH4) в атмосферния
въздух от дейността на инсталацията са използвани емисионни фактори от Актуализирана
единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха утвърдена
със Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ (CORINAIR-2009 г.). Тъй като в това
ръководство няма определени емисионни фактори за ФПЧ10 (РМ10)  те са използвани от
официалната версия на методиката от 2009  г.  (SNAP  CODE  10907,  ЕФ за РМ10 0,017). В
скоби са представени изчислените стойности за отделните замърсители.

В скоби са представени изчислените стойности за отделните замърсители.

В таблицата не са посочени стойности за пренос на замърсители извън площадката
т.к. такъв не се извършва. Битово-фекалните отпадъчни води са част от потока торови маси,
които се предават съгласно Условие 10.1.2.

Резултати за стойностите на замърсителите и емисионните им прагове са посочени в
Таблица 1, от Приложение 1 към настоящия ГДОС.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

4.2.1. Емисии от точкови източници.

През отчитания период дебитът на технологичните и вентилационни газове от
всички организирани източници не превишават съответните заложени в КР стойности. Не е
осъществена експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния
въздух.

В съответствие с Условие 9.6.5. е извършено изчисление на количеството на

Таблица 4.1. Таблица на замърсителите съгласно ЕРИПЗ.
CAS номер Замърсител Емисионни прагове Праг за пренос

на
замърсителит

е извън
площадката

Кг/год.

Праг за
производство,

преработка
или употреба

Кг/год.

Във въздуха
Кг/год.

Във водата
Кг/год.

В почвата
Кг/год.

74-82-8 Метан (CH4)
 (5 850 С)

- -

10024-97-2 Диазотен оксид
(N2O)  (1000 С)

- -

7664-41-7 Амоняк (NH3)
( 3000 С)

- -

Общ азот
-

 (8 749 С)
- -

Общ фосфор -
 (2 750 С)

- -

Фини
праховичас-
тици<10pm
(PM1 0) (850 С)

- -
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замърсителите във въздуха за единица продукт.

2017 година. Извършено е изчисляване на годишните количества на
замърсителите за единица продукт, представени в таблица 4.2-1.

Таблица 4.2-1. Изчисление на годишните количества замърсители съгласно CORINAIR.

*За определяне на емисионния фактор на ФПЧю е използвана версията на EMEP/CORINAIR
Emission Inventory Guidebook - 2009.

Годишните емисии на метан са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни
вещества във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по
следната формула:  (Брой места за птици х емисионен фактор за метан (СН4)) / 365 х брой работни
дни = годишни емисии метан / брой жизнени цикли = емисии за жизнен цикъл / (брой места за птици
/ 1 000) = емисии за единица продукт

■ Броят на използваните места за отглеждане на птици е посочен на средногодишна база.
■ Емисионния фактор за метана е взет от Методика за определяне на емисии вредни вещества

Изчисление: (((300000 х 0.117) / 365 х 365) / 6) / 50000/ 1000) = 3.25 кг.

Годишните емисии на амоняк са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни
вещества във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по
следната формула: (Брой места за птици х емисионен фактор за амоняк) / 365 х брой работни дни =
годишни емисии метан / брой жизнени цикли = емисии за жизнен цикъл / (брой птици в жизнен
цикъл / 1 000) = емисии за единица продукт

■ Броят на използваните места за отглеждане на птици е посочен на средногодишна база.
■ Емисионния фактор за амоняка е взет от Методика за определяне на емисии вредни
вещества

Изчисление: (((300000 х 0.6) / 365 х 365) / 6) / (300000 / 1000) = 1.67 кг.

Годишните емисии на диазотен оксид са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите
на вредни вещества във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт
става по следната формула: (Брой места за птици х емисионен фактор за диазотен оксид) / 365 х брой
работни дни = годишни емисии метан / брой жизнени цикли = емисии за жизнен цикъл / (брой птици
в жизнен цикъл / 1 000) = емисии за единица продукт

■ Броят на използваните места за отглеждане на птици е посочен на средногодишна база.
■ Емисионния фактор за амоняка е взет от Методика за определяне на емисии вредни
вещества

Изчисление: (((300000 х 0.02) / 365 х 365) / 6) / (50000 / 1000) = 0.56 кг.

Годишните емисии на ФПЧ10 са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни

Замърсител SNAP
CODE

Емисионен
фактор EF, kg/1

брой
животно/година

Среден брой
заети

скотоместа

Брой цикли през
2017

Емитирани
количества във

въздуха kg/ед. пр.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Метан (СШ) 100508 0,117

50000 6

3.25
Амоняк (NH3) 100908 0,6 1.67

Диазотен оксид (N2O) 100908 0,02 0.56
Прах 100908

*
0,017 0.47
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вещества във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по
следната формула:  (Брой места за птици х емисионен фактор за ФПЧ10) /  365 х брой работни дни =
годишни емисии ФПЧ10 / брой жизнени цикли = емисии за жизнен цикъл / (брой птици в жизнен
цикъл / 1 000) = емисии за единица продукт

■ Броят на използваните места за отглеждане на птици е посочен на средногодишна база.
■ Емисионния фактор за ФПЧ10 е взет от Методика за определяне на емисии вредни вещества

Изчисление: (((300000 х 0.017) / 365 х 365) / 1) / (50000 / 1000) = 0.47 кг.

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във
въздуха са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент
(ЕО) №166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване
на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Резултати за стойностите на замърсителите и емисионните им прагове са посочени
в Таблица 1, от Приложение 1 към настоящия ГДОС.

Оператора разполага със следната документирана информация:

• Информация за веществата и техните количества свързани с прилагането на
ЕРИПЗ;

2017 година. Необходимата информация се документира във Формуляр
„Годишните стойности на замърсителите в атмосферния въздух”. Информацията е
представена в Таблица 4.1.2. към настоящия ГДОС.

Оператора няма задължение за извършване на собствен мониторинг на емисии в
атмосферния въздух. Резултати за стойностите на замърсителите и емисионните им прагове
са посочени в Таблица 2, от Приложение 1 към настоящия ГДОС.

4.2.3. Неорганизирани емисии.

Всички емисии на вредни вещества в инсталацията се изпускат в атмосферния
въздух организирано. В изпълнение на Условие 9.2.2 от КР са разработени:

• В изпълнение на условие 9.2.2 и 9.2.3 е разработена и се прилага Инструкция
9.2.2. „Периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани
емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните
емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им ”.

Таблица 4.2-2. Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г.
Замърсител Количество Годишни Емисии на Прагове на Съответствие

кг/брой емисии единица годишни
животно продукт емисии
годишно (kg) съгласно

съгласно ЕФ (kg) Регламент

(kg)
Метан 0,117 5850 3.25 100 000.00 ДА

Амоняк 0,6 3000 1.67 10 000.00 ДА
Диазотен оксид 0,02 1000 0.56 10 000.00 ДА

ФПЧю 0,017 850 0.47 50 000,00 ДА
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2017 година. Създаден е специален Формуляр „Регистър на неорганизирани
емисии”. През 2017 г. не са регистрирани източници на неорганизирани емисии.
Използваните мерки са документирани с Формуляр „Мерки за ограничаване на
неорганизирани емисии”. Всички мерки се спазват стриктно.

4.2.4. Интензивно миришещи вещества.

• В изпълнение на условие 9.3.2 и 9.3.3 е разработена и се прилага Инструкция
9.3.2. „Предприемане на незабавни действия за идентифициране на
причините за появата на миризми и мерки за предотвратяване/намаляване на
емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на
площадката”.

2017 година. Създаден е специален Формуляр „Регистър на източници на
емисии на интензивно миришещи вещества”. През 2017 г. към оператора не
са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани
на площадката. Използваните мерки са документирани с Формуляр „Мерки
за предотвратяване и ограничаване на емисиите на интензивно миришещи
вещества ”. Всички мерки се спазват стриктно.

4.2.5. Собствен мониторинг.

ЕТ „ЖИНТ –  Живка Павлева”  няма задължения за извършване на собствен
мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата, съгласно
изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите.

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване
Условие 9.5.2.5. Притежателят на настоящото
разрешително да докладва ежегодно,  като част от
ГДОС информация по Условия 9.5.2.1., 9.5.2.2.,
9.5.2.3. и 9.5.2.4., и в съответствие с изискванията на
ЕРИПЗ.

В изпълнение на Условие 9.5.2.1 на площадката се
съхраняват паспортни данни на монтираните
вентилатори към животновъдните помещения.

В изпълнение на Условие 9.5.2.2  на площадката е
изготвен и се съхранява Формуляр, в който
ежегодно се попълва и изчислява информация за
всички вещества и техните количества, свързани с
прилагането на ЕРИПЗ.

В изпълнение на Условие 9.5.2.3. на площадката са
изготвени и се съхраняват формуляр
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

4.3.1. Производствени отпадъчни води.
От дейността на инсталацията по Условие 2 не се формират производствени

отпадъчни води.

4.3.2. Охлаждащи отпадъчни води.
От дейността на инсталацията по Условие 2 не се формират охлаждащи отпадъчни

води.

4.3.3. Битово-фекални отпадъчни води.
Битово-фекалните отпадъчни води от площадката се отвеждат във водоплътната

изгребна яма. Съгласно договор с ВиК оператор отпадните води се предават за последващо
третиране. Налице е сключен договор с ЕТ“ Спринт – Йордан Димитров“ гр.Горна
Оряховица за приемане и пречистване в РПСОВ гр. Горна Оряховица на доставени битово-
фекални води.

С оглед правилната експлоатация на съоръжението е разработена и се прилага:
• Инструкция 10.3 „Периодична проверка на техническото състояние на
отвеждащата до водоплътнатаизгребна яма канализационна мрежа на
площадката на дружеството, както и периодично проверка на
водоплътността на ямата и нивото на отпадъчните води в нея, установяване
на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване”.

2017 година. През годината са извършени 2 бр. проверки на отвеждащата до
водоплътнатаизгребна яма канализационна мрежа на площадката на
дружеството,  както и периодично проверка на водоплътността на ямата и
нивото на отпадъчните води в нея. Не са открити течове или потенциални
причини за такива.

В условията на КР не е поставено изискване за провеждане на мониторинг на

„Мерки за ограничаване на неорганизирани емисии”
и формуляр „Мерки за предотвратяване и
ограничаване на емисиите на интензивно
миришещи вещества”, в които са описани всички
необходими мерки за предотвратяване/намаляване
на неорганизираните емисии и интензивно
миришещи вещества, генерирани от дейностите на
площадката. През отчетния период всички мерки се
спазват.

В изпълнение на Условие 9.5.2.4. на площадката са
изготвени и се съхраняват Формуляр „Регистър на
неорганизирани емисии” и Формуляр „Регистър на
източници на емисии на интензивно миришещи
вещества”. През отчетния период не са
регистрирани подобни източници и/или оплаквания.

Условие 9.5.2.6. Притежателят на настоящото
разрешително да докладва ежегодно,  като част от
ГДОС данни за емитираните количества на
замърсителите във въздуха, за отглеждането на 1000
броя птици за един жизнен цикъл, изчислени
съгласно Условие 6.7.

В изпълнение на условието е извършено докладване
за емитираните количества на замърсителите във
въздуха,  за отглеждането на 1000  броя птици за
един жизнен цикъл в Таблица № 4.2-2 на настоящия
ГДОС. Изчислението е извършено в съответствие с
Условие 6.7 на КР.
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замърсители в тези води. Тъй като няма извозване на отпадни води към градската
канализация по договор с ВиК оператор замърсител „общ органичен въглерод” (ТОС) е
нула.

Резултати за стойностите на замърсителите и емисионните им прагове са посочени в
Таблица 3, от Приложение 1 към настоящия ГДОС.

4.3.4. Дъждовни води.

Дъждовните води на площадката се оттичат повърхностно.

4.4. Управление на отпадъците.

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото
екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите
извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва
единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни
документи.

Във връзка с условие 11.9.3 операторът предоставя информация за количествата
(годишно количество) и дейностите с отпадъците, генерирани от инсталацията се
представени в изискващите се Таблица 4.4-1, 4.4-2, 4.4-3 и 4.4-4., както следва:

Таблици 4. Образуване на отпадъци.

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване
Условие 10.4.2. Информацията по Условие 10.4,1. от
настоящото разрешително да се докладва ежегодно
като част от ГДОС.

През отчетния период не са възниквали течове от
канализационната мрежа на площадката. Пълната
информация за всички регистрирани в изпълнение на
Условие 10.3. течове през съответната година и
предприетите коригиращи действия, както и
информация за колко време е отстранен теча, се
попълва във формуляр „Периодична проверка на
техническото състояние на канализационната мрежа
на площадката,установяване на течове и
предприемане на действия за тяхното отстраняване“
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Таблица 4.4-1. Производствени отпадъци.

Таблица 4.4-2. Опасни отпадъци.

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за
единица продукт

Временно
съхранение на

площадката

Транспортира
не - собствен
транспорт/в
ъншна

фирма

Съответс
твие

Количеств
о

определен о с

Реално
измере
но

Количеств
о

определен о

Реално
измерен
о

Флуоресцентн
и тръби и
други
отпадъци,
съдържащи
живак

20 01 21* 0,05 0 - - не не Да

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за
единица продукт

Временно
съхранение на

площадката

Транспортира
не - собствен
транспорт/
външна
фирма

Съответс
твие

Количество
определено с

КР

Реално
измерено Количество

определено
с КР

Реално
измерено

Хартиени
картонени
опаковки

15 01 01 0.1 0.05 - - Да Да Да

Пластмасови
опаковки

15 01 02 0.15 0.025 - - Да Да Да

Абсорбенти,
филтърни
материали,
кърпи за
изтриване и
предпазни
облекла
различни от

15 02 03 0.05 0 - - не не Да

Излязло
употреба
оборудване,
различно
упоменатото
кодове от 16
до 16 02 13

16 02 14 0.02 0 - - не не Да
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Таблица 4.4-3. Строителни отпадъци

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за
единица продукт

Временно
съхранение на

площадката

Транспортира
не - собствен
транспорт/в
ъншна

фирма

Съответс
твие

Количеств
о

определен о с
КР

Реално
измере
но

Количеств
о

определен о
с КР

Реално
измерен
о

Смесени
отпадъци от
строителство
и събаряне,

17 09 04 0.5 0 - - не не Да

Желязо и
стомана 17 04 05 0.15 0 - - не не Да
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4.4.1. Образуване на отпадъците.

С условията на КР на оператора не са наложени ограничения за вида и количествата
образувани отпадъци от площадката на птицефермата.

Стойностите на количествата образувани отпадъци и техните ограничения са
посочени в Таблица 4, от Приложение 1 към настоящия ГДОС.

4.4.2. Приемане на отпадъци.

На територията на производствената площадка не се приемат отпадъци от външни
физически и/или юридически лица.

4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците.

През отчетния период е извършвано предварително на съхранение на отпадъци,
генерираните от производствената дейност. Съгласно годишният отчет за образуваните
производствени отпадъци е налице следна ситуация:

- код 15.01.01. – 0.020 т. – Площадка № 1

- код 15.01.02. – 0.005 т. – Площадка № 1

По условие 11.3.1 във връзка със съхранението на отпадъците на територията на площадката
за 2017 година е отчетена следната ситуация:

Годишно
количество,
разрешено за
съхраняване,

t/y

Годишно
количество

за
съхраняване

t/y

Съхранено
количество
за 2017

година t/y

15 01 01 Хартиени и картонени
опаковки 0,1 0.050

15 01 02 Пластмасови опаковки 0,15 0.025

15 02 03

Абсорбенти, филтърни
материали, кърпи за
изтриване и предпазни
облекла различни от

упоменатите в 15 02 02

0,05 0

16 02 14

Излязло от употреба
оборудване, различно от

упоменатото в кодове от 16
0209 до 16 02 13

0,02 0

17 09 04

Смесени отпадъци от
строителство и събаряне,
различни от упоменатите в
17 09 01 , 17 09 02, 17 09

03

0,5 0

17 04 05 Желязо и стомана 0,15 0

20 01 21* Флуоресцентни тръби и други
отпадъци, съдържащи живак 0,05 0
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Във връзка с условие 11.3.3 генерираните през 2017 година отпадъци са съхранявани
на определените за целта площадки както следва:

Площадки Код отпадък  Количество за 2017

№ 1

150101 0.050
150102 0.025
150203 0.000

№ 2 170405 0.000
№ 3 160214 0.000
№ 4 200121* 0.000
№ 5 170107 0.000

Не е възниквала необходимост от промяна в местоположението на площадките за
предварително съхранение на отпадъци, поради което не е извършвано и уведомяване на
компетентния орган във връзка с Условие 11.3.1 от КР.

През отчетния период по условие 11.3.4 не е извършвано предварително съхранение
на опасни отпадъци поради липсата на образувани такива.

Площадки Код отпадък  Количество за 2017
№ 4 200121* 0.000

По условие на 11.3.2 генерираните отпадъци с кодове 15 01 01 и 15 01 02 могат да се
съхраняват на определените за целта площадки за определен период, а именно:

Годишно
количество,
разрешено за
съхраняване,

t/y

Съхранено
количество
за 2017

година t/y

Периода на
съхранение
по условие
11.3.2.

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 0.050 3 години
15 01 02 Пластмасови опаковки 0.025 3 години

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените площадки
за предварително съхранение и при спазване изискванията на съхранението им. За
осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на
отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и
се прилага:

• Инструкция 11.3.7. „Периодична оценка на съответствието на временното
съхранение на отпадъци с условията в разрешителното, на причините за
установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия”.
Резултатите от извършените проверки и съответствието на площадките се
документират, съгласно цитираната инструкция.

2017 година.  За отчетния период е извършена по 1  бр.  проверка на всяка
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площадка за предварително съхранение на отпадъци. Не са констатирани
несъответствия на начините на предварително съхранение на отпадъците.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците.

„ЖИНТ – Живка Павлева“ ЕТ извършва контрол на начините на транспортиране на
отпадъците от външни лица. Всички необходими документи се съхраняват на площадката и
са на разположение при проверка от контролния орган.

На оператора не са поставени условия за прилагане на инструкции по отношение
транспортирането на отпадъци. През разгледаната 2017 година са транспортирани
производствени отпадъци с  код 15 01 01 и код 15 01 02 на лиценцирана фирма „Еко трейд„
ЕООД.

4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците.

„ЖИНТ - Живка Павлева” ЕТ извършва контрол на начините на оползотворяване на
отпадъците от външни лица. Всички необходими документи се съхраняват на площадката и
са на разположение при проверка от контролния орган.

На оператора не са поставени условия за прилагане на инструкции по отношение
оползотворяването на отпадъци.

Стойностите на количествата оползотворявани отпадъци са посочени в Таблица 5, от
Приложение 1 към настоящия ГДОС.

4.4.6. Обезвреждане на отпадъците.

„ЖИНТ -  Живка Павлева”  ЕТ извършва контрол на начините на обезвреждане на
отпадъците от външни лица. Всички необходими документи се съхраняват на площадката и
са на разположение при проверка от контролния орган.

На оператора не са поставени условия за прилагане на инструкции по отношение
обезвреждането на отпадъци.

Стойностите на количествата обезвреждани отпадъци са посочени в Таблица 5, от
Приложение 1 към настоящия ГДОС.

4.4.7. Контрол и измерване на отпадъците.

На територията на „ЖИНТ - Живка Павлева” ЕТ  се водят следните отчетни книги:

• Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци (по
месеци);

За всеки отпадък и за всяка дейност,  извършвана с отпадъци през 2017  г.  са
изготвени изискващите се Годишни отчети за образувани отпадъци - през 2017 г. на
територията на площадката са образувани такива. С оглед осъществяване на контрол и
измерване на отпадъците в съответствие с условията на КР и във връзка с Условие 11.7.1 са
изработени и се прилагат следните инструкции по условие 11.7.2 и условие 11.7.3:

• Инструкция 11.7.2 „Измерване и изчисление на образуваните количества
отпадъци и проверка на съответствието с разрешените в КР”.
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2017 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Съставени са
справки за образуване на отпадъци по видове. Оценка на съответствието на
оползотворяването и обезвреждането на отпадъците с условията на
комплексното разрешително съгласно Инструкции 11.7.2.

2017 година. За отчетната 2017 година е извършена оценка на
съответствието на образуваните годишни количества образувани отпадъци и
те са сравнени с заложените

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване
Условие 11.3.2 Притежателят на настоящото
разрешително да документира и съхранява на
площадката резултатите от изпълнението на
инструкциите по условие 13.1.1. и условие
13.1.2 и условие 13.1.6 и да ги предоставя на
компетентните органи при поискване.

По условие 13.1.1 се води дневник в който през 2017 година
не са констатирани повреди в течове и повреди който да
налагат коригиращи действия.
По условие 13.1.2 в дневника не са отразени записи във връзка
с разливи на вещества, не са били необходими коригиращи
действия за привеждане в съответвие.
По условие 13.1.6 от извършената проверка за водоплътност а
изгребната яма не е установена нарушена водоплътност, което
не поражда необходимост от коригиращи действия.

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване
Условие 11.9.2. Притежателят на
настоящото разрешително да документира
измервани/изчислявани, съгласно Условие
11.7.,  количества на отпадъците и да
докладва като част от ГДОС образуваните
количества отпадъци като годишно
количество.

Данни за всички измервани/изчислявани, съгласно Условие
11.7.1., количества на отпадъците се документират във формуляр
„Измерване и изчисление на образуваните количества отпадъци и
проверка на съответствието с разрешените в КР“

По условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да
прилага инструкция за измерване или изчисляване на
количествата образувани отпадъци.  По условие 11.7.3.
Притежателят на настоящото разрешително да прилага
инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните
годишни количества образувани отпадъци с определените такива
в условията на разрешителното. Инструкцията да включва
установяване на причините за несъответствия и предприемане на
коригиращи действия.

Стойностите на количествата образувани отпадъци и техните
ограничения са посочени в Таблица 4, от Приложение 1 към
настоящия ГДОС.
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Условие 11.9.3 Притежателят на
настоящото разрешително да докладва като
част от ГДОС обобщена информация по
изпълнението на условията на КР към
управлението на отпадъците.

Условие 11.3.1 На притежателя на настоящото разрешително се
разрешава да извършва предвари-телно съхраняване на отпадъци
с кодове определени в таблица 4. През 2017 година са съхранени с
отпадъци с с кодове 15 01 01 и 15 01 02 на площадката.
Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се
разрешава да извършва предварително съхраняване на
отпадъците, за срок не по-дълъг от:- три години при
последващо предаване за оползотворяване;- една година при
последващо предаване за обезвреждане. Отпадъци по усл. 11.3.1
се съхранавят временно със срок до 3  години като в момента са
временно съхранени за 6 месеца.
Условие 11.3.3. Отпадъците с кодове 15 01 01 и 15 01 02 се
съхраняват на площадките обозначени в Приложение № II.7.4 от
заявлението за издаване на комплексно разрешително. Няма план
за промяна на площадките за предварително съхраняване по
условие 11.3.3.1
Условие 11.3.4 Предвиденото предварително съхранение на
отпадъци се извършва в съответствие с Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
на опасни отпадъци съгласно условие 11.3.5. Няма предварително
съхранение на на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване съгласно условие 11.3.5. Отпадъците се съхраняват по
начин без смесване на опасни отпадъци с други отпадъци,
оползотворими и неоползотворими, както и смесване на опасни с
други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
Съгласно условие 11.3.6 се прилага инструкция по условие 11.3.7
за оценка на съответствието и при необходимост се прилагат
последващи действия.
Условие 11.4.1. През годината не са транспортирани отпадъци и
няма изготвени документи за това.
Условие 11.4.2 Няма предавани отпадъци и не са изготвяни
документи за идентификация.
Условие 11.4.3. Няма изготвени документи за предаване и
транспортиране на производствени опасни отпадъци.
Условие 11.5.1 Няма предаване на отпадъци съгласно условие
11.5.1
Условие 11.5.2  Приоритетно ще се предават отпадъци за
оползотворяване пред предаване за обезвреждане.
Условие 11.6.1 Няма предавани отпадъци за обезвреждане.
Предадени са битови отпадъци за обезвреждане на обслужващата
фирма.
Условие 11.8.1 Няма необходимост от извършване на анализи на
отпадъците,  защото такива не се генерират,  които да се възложат
на акредитирана лаборатория съгласно условие 11.8.1.2
Условие 11.9.1 Документират се и се докладват дейностите
съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Условие 11.9.4 Притежателят на настоящото разрешително да
съхранява информация , чието документиране се изисква с
условие 11  за срок не по кратък от 5  години.  Информацията се
предоставя при поискване от компетентните органи.
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4.5. Шум.

През отчитания период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на
инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват
по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на
еквивалентно ниво на шум, както следва:

По границите 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):

• дневно ниво - 55 dB(A);
• вечерно ниво - 50 dB(A);
• нощно ниво - 45 dB(A).

В Приложение 1, Таблица 6 са предоставени данни от извършени замервания през
отчетната година.

Условие 11.9.5. Притежателят на
настоящото разрешително 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 отпадъци, в
определените в цитирания регламент
случаи.

Съгласно изпълнение по Условие 11.9.5 на територията на
площадката през отчетната 2017 г. няма констатирани изпускания
на замърсители, надвишаващи пределните количества, посочени в
Приложение II на Регламент №166/2006 г. Извършено е
докладване на резултатите от изчисленията на замърсителите и
техните годишни количества в Европейският регистър за
изпускането и преноса на замърсители /ЕРИПЗ/.



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2017 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 529-Н0/2016 г.

Стр. 31 от 44
ЖИНТ – ЖИВКА ПАВЛЕВА“ ЕТ
гр. Долна Оряховица, ул. „Първи май“ № 13
Телефон: + 359 (0) 88 66 33 463
E-mail: zhint.bulgaria@abv.bg

Изготвени са и се прилагат:

• Инструкция 12.2.2 за наблюдение на общата звукова мощност на площадката,
еквивалентни нива на шума по оградата на площадката, еквивалентни нива на
шума в мястото на въздействие, установяване на причините за несъответствие
и предприемане на коригиращи действия.

2017 година. През годината е извършвано изпитване за нивата на шум -
издаден е Протокол от изпитване на шум № 05-0447/20.11.2017 г (Приложение
№ 4.5.). В Таблица 4.5. са представени резултатите от проведените собствени
периодични измервания на шум, излъчван в околната среда. Извършена е
оценка на съответствието на измерените стойности - не е констатирано
превишаване (несъответствие). Съгласно изискванията на КР следващия
собствен мониторинг следва да бъде извършен през 2019 г.

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото
разрешително да докладва като част от ГДОС:
оплаквания от живущи около площадката;

- резултатите от извършени през изтеклата
отчетна година наблюдения, в съответствие с
изискванията на чл.  30,  ал.  3  от Наредба № 54  от
13.12.2010г. за дейността на националната система
за мониторинг на шума в околната среда и за
изискванията за провеждане на собствен
мониторинг и предоставяне на информация от
промишлените източници на шум в околната среда
мониторинг и предоставяне на информация от
промишлените източници на шум в околната среда;

- установени несъответствия с поставените в
разрешителното гранични стойности на
еквивалентните нива на шума, причини за
несъответствията предприети/планирани

През годината е извършвано изпитване за нивата на
шум -  издаден е Протокол от изпитване на шум №
05-0447/20.11.2015 г (Приложение № 4.5.). В
Таблица 4.5. са представени резултатите от
проведените собствени периодични измервания на
шум,  излъчван в околната среда.  Извършена е
оценка на съответствието на измерените стойности -
не е констатирано превишаване (несъответствие).
Съгласно изискванията на КР следващия собствен
мониторинг следва да бъде извършен през 2019 г.
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Таблица 4.5-1. Резултати от собствени периодични измервания на шум, излъчван в околната среда - дневно ниво.
№
по

ред
Наименование на
характеристиката

Единица
на
величина-
та

Стандартизирани/
валидирани

методи

№ на
образеца

по вх.-
изх.

дневник

Резултати от
изпитването
(стойност,

неопределеност)

Стойност и
допуск на

показателя*

Условия
при

изпитване
то

1. Еквивалентно ниво на
шум /фоново ниво /

dB /А/ ВВЛМ 3001/2010 1928 ІІІ 35.0±0,3 70,0

Средна
температура на

въздуха
12,0 °С Средна

относителна
влажност 60,0

%
Средна скорост
на вятъра: 0,5

m/s

2. Еквивалентно ниво на
шум /по измерителен
контур – ИТ1 /

dB /А/ ВВЛМ 3001/2010 1928 ІІІ 49.0±0,3 70,0

3. Еквивалентно ниво на
шум /по измерителен
контур - ИТ2/

dB /А/ ВВЛМ 3001/2010 1929 ІІІ 45,7±0,3 70,0

4. Еквивалентно ниво на
шум /по измерителен
контур - ИТЗ/

dB /А/ ВВЛМ 3001/2010 1930 ІІІ 48,0±0,3 70,0

5. Еквивалентно ниво на
шум /по измерителен
контур - ИТ4/

dB /А/ ВВЛМ 3001/2010 1931 ІІІ 46,0±0,3 70,0

6. Еквивалентно ниво на
шум /по измерителен
контур - ИТ5/

dB /А/ ВВЛМ 3001/2010 1932 ІІІ 47,0±0,3 70,0

7. Еквивалентно ниво на
шум /по измерителен
контур - ИТ6/

dB /А/ ВВЛМ 3001/2010 1933 ІІІ 48.0±0,3 70,0

8. Еквивалентно ниво на
шум /по измерителен
контур - ИТ7/

dB /А / ВВЛМ 3001/2010 1934 ІІІ 47,0±0,3 70,0

9. Еквивалентно ниво на
шум /по измерителен
контур - ИТ8/

dB /А / ВВЛМ 3001/2010 1935 ІІІ 46,5±0,3 70,0

10. Ниво на обща звукова
мощност /в място на
въздействие/

dB /А / ВВЛМ 3001/2010 1936 ІІІ 14,9 ±0,6 -

11. Ниво на обща звукова
мощност

dB /А / ВВЛМ 3001/2010 84,8 ±3,5 -
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

На площадката на „ЖИНТ – Живка Павлева“ ЕТ не се извършва пряко или непряко отвеждане на
вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. Изготвени са и се прилагат:

• Инструкция 13.1.2 „Отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества”,
както и документирането им.

2017 година. През годината стриктно се спазва цитираната инструкция. Разливи или
изливания на вредни и опасни вещества не са допуснати. За отчитания период не са
регистрирани течове, разливи или изливания на вредни и опасни вещества. За документиране
а констатациите е създаден Формуляр ”Регистър на авариите”.

• Инструкция 10.3 „Периодична проверка на техническото състояние на отвеждащата до
водоплътнатаизгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и
периодично проверка на водоплътността на ямата и нивото на отпадъчните води в нея,
установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване”.

2017 година. През годината са извършени 4  бр.  проверки на отвеждащата до
водоплътнатаизгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и
периодично проверка на водоплътността на ямата и нивото на отпадъчните води в нея. Не са
открити течове или потенциални причини за такива.
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4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води.

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване
Условие 13.3.5. Обобщени данни от
изпълнението на всички инструкции да се
докладват като част от ГДОС.

По изпълнение на Условие 13.1.1. е изготвена и се прилага
инструкция ИОС 10.3 „Периодична проверка на техническото
състояние на отвеждащата до водоплътнатаизгребна яма
канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и
периодично проверка на водоплътността на ямата и нивото на
отпадъчните води в нея, установяване на течове и
предприемане на действия за тяхното отстраняване”. През
отчетния период са извършени 4 бр. проверки. Не са
констатирани аварии.
По изпълнение на Условие 13.1.2. е изготвена и се прилага
инструкция ИОС 13.1.2 „Отстраняване на разливи и/или
изливания на вредни и опасни вещества”. През отчетния
период не са възниквали разливи.
По изпълнение на Условие 13.1.3. на площадката не е
извършвано съхранение на течности в резервоари, варели,
технологично/ пречиствателно оборудване
или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента
на отстраняването им.
По изпълнение на Условие 13.1.4. през отчетния период не е
извършвано пряко или непряко отвеждане на замърсители,
включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в
подземните води.
По изпълнение на Условие 13.1.5. - през отчетния период не са
извършвани изграждане на конструкции, инженерно
строителни съоръжения и други, при които се осъществява
или е възможен контакт с подземните води и от които могат да
бъдат замърсени, се забранява използването на материали
съдържащи приоритетни вещества.
По изпълнение на Условие 13.1.6. е изготвена и се прилага
инструкция ИОС 10.3 „Периодична проверка на техническото
състояние на отвеждащата до водоплътнатаизгребна яма
канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и
периодично проверка на водоплътността на ямата и нивото на
отпадъчните води в нея, установяване на течове и
предприемане на действия за тяхното отстраняване”. През
отчетния период са извършени 4 бр. проверки. Не са
констатирани аварии.
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Операторът  ще извършва собствен мониторинг върху подземните водите в 1 броя шахтов кладенец
(Разрешително за водовземане № 11520162/08.07.2013г. на Басейнова дирекция “Дунавски район“,с център
гр. Плевен) разположен на площадката с координати   43009'37.2" СШ и 25045'26.3" ИД. Извършен е
собствен мониторинг на подземните води за 2017 година чрез протокол за изпитване 918 – ХВ, МБВ /
22.06.2017 г. Данните за базовото състояние са представени в Приложение 1, Таблица 7.

4.6.2. Собствен мониторинг на почви.

Операторът ще извършва собствен мониторинг на почви в  постоянен пункт  съгласно Условие
13.7.2.2 на КР №529-Н0/2016г. Постоянният пункт  П1 е с координати  N 43° 09" 34.8'     Е  25° 45" 23.5'.
Извършен е мониторинг на почвите през 2016 с протокол за изпитване № 05-10 / 12.04.2016 година с цел
определяне на базовото състояние. Данните са представени в приложение 1, Таблица 8. През отчетната 2017
година не се налага извършване на изпитване на показателите за почвите. Следващото изпитване съгласно
КР трябва да бъде извършено през 2018 година.

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА
ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР.

„ЖИНТ – Живка Павлева“ ЕТ няма Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с
условията на КР, тъй като инсталацията за интензивно отглеждане на птици - бройлери съответства на
законодателството в областта на опазване на околната среда и на Най-добрите налични техники (НДНТ).

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ
ЧАСТИ ОТ ТЯХ.

През отчетната година не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации или
части от тях, разположени на територията на „ЖИНТ – Живка Павлева“ ЕТ.

В случай на нужда, съгласно изискванията на КР и в постановените срокове ще бъдат
изготвени:

• План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях;
• План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ
И ВЪЗРАЖЕНИЯ.

7.1. Аварии.

В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен авариен план.

2017 година. На производствената площадка не са възниквали аварийни ситуации.
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В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен авариен план.

В изпълнение на Условие 14.3 е разработена и се прилага Формуляр „Регистър на авариите“.

2017 година. Действия при условия на аварии не са констатирани.

Операторът разполага с изготвен План за мониторинг анормални режими на инсталацията по
Условие 2, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на
извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

2017 година. Не е прилаган План за мониторинг при преходни режими на работата на
инсталацията. Същата е в стабилен режим от датата на въвеждане в експлоатация.

Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване
Условие 15.4. Резултати от мониторинга по Условие
15.3 да се представят като част от ГДОС.

През отчетния период не е прилаган План за
мониторинг при преходни режими на работата на
инсталацията. Същата е в стабилен режим от датата
на въвеждане в експлоатация.

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици - бройлери е в стабилен режим и се
експлоатира.

2017 година. Не е планувано прекратяване работата на инсталацията.
Условия по КР 529-Н0/2016 г Докладване

Условие 16.5. Изпълнението на мерките по плановете
по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като
част от съответния ГДОС.

През отчетния период не е планувано временно
прекратяване или прекратяване работата на
инсталацията.

Към настоящия ГДОС като Приложение № 1 е представена Таблица 9.

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

2017 година. Не са постъпвали възражения, свързани с дейността на инсталацията, за
която е издадено КР.

Таблица 9. Аварийни ситуации.
Дата на

инцидента
Описание на
инцидента

Причини Предприети
действия

Планирани
действия

Органи, които са
уведомени

- - - - - -

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е
издадено КР.

Дата на
оплакването

или
възражението

Приносител на
оплакването

Причини Предприети
действия

Планирани
действия

Органи, които са
уведомени

- - - - - -
Към настоящия ГДОС като Приложение № 1 е представена Таблица 10.
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Подпис:

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния
Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 529-
Н0/2016 г. на „ЖИНТ – Живка Павлева“ ЕТ.

Не потвърждавам желание предоставянето от страна на ИАОС,  РИОСВ,  БДУВЧР или МОСВ
на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 31.03.2017 г.

Име на подписващия: Живка Павлева

Длъжност в организацията: Управител
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Приложение 1:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTP.

CAS
номер

Замърсите
л Емисионни прагове Праг за Праг за

Във въздуха Във водата В почвата пренос на
производст

во,

Кг/год. Кг/год. Кг/год.
замърсител

ит преработка

е извън
или

употреба
площадкат

а Кг/год.
Кг/год.

100 000 - -
74-82-8 Метан (CH4) - - -

(5 850 С

Диазотен 10 000 - -
10024-97-2 - - -оксид (N2O) (1000 С)

10 000 - -

7664-41-7
Амоняк
(NH3) - -

( 3000 С)
Общ азот - 50 000

- - - -
(8 749 С)

- 5 000
Общ фосфор - - - -

(2 750 С)
Фини
прахови 50 000 - -
час-тици - - -
<10μm (PM10) (850 С)
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Параметър Единица НДЕ Резултат от мониторинга Честота на
Съответст

в
съгласн

о Непрекъснат Периодичен
мониторинг

а ие
КР мониторинг мониторинг

Брой/%
- - - - - - -

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води

Параметър Единица НДЕ Резултат от мониторинга Честота на
Съответст

в
съгласн

о
мониторинг

а ие
КР

БПК mg O2/l - - - - - -
ХПК mg O2/l - - - -

Други** ТОС

Изследване за

ХПК

kg - - - -

по договор

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за
единица продукт

Временно
съхранение

на
площадката

Транспортира
не - собствен
транспорт/в
ъншна

фирма

Съответ
ствие

Количеств
о

определен о с
КР

Реално
измерен
о

Количеств
о

определен о
с КР

Реално
измерен
о

Хартиени
картонени
опаковки

15 01 01 0.1 0.05 - - Да Да Да

Пластмасови
опаковки

15 01 02 0.15 0.025 - - Да Да Да
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Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за
единица продукт

Временно
съхранение на

площадката

Транспортира
не - собствен
транспорт/в
ъншна

фирма

Съответс
твие

Количеств
о

определен о с
КР

Реално
измере
но

Количеств
о

определен о
с КР

Реално
измерен
о

Флуоресцентни
тръби и други
отпадъци,
съдържащи
живак

20 01 21* 0,05 0 - - не не Да

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за
единица продукт

Временно
съхранение на

площадката

Транспортира
не - собствен
транспорт/в
ъншна

фирма

Съответс
твие

Количеств
о

определен о с
КР

Реално
измере
но

Количеств
о

определен о
с КР

Реално
измерен
о

Смесени
отпадъци от
строителство
и събаряне,

17 09 04 0.5 0 - - не не Да

Желязо и
стомана 17 04 05 0.15 0 - - не не Да

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код
Оползотво

р
Обезврежда

не
Име на външна

фирма Съответствие

яване на на
извършваща

операцията по
площадкат

а площадката
оползотворяване/о

безвреждан

Абсорбенти,
филтърни
материали,
кърпи за
изтриване и
предпазни
облекла
различни от

15 02 03 0.05 0 - - не не Да

Излязло
употреба
оборудване,
различно
упоменатото
кодове от 16 0209
до 16 02 13

16 02 14 0.02 0 - - не не Да
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Хартиени
картонени
опаковки

15 01 01
- не не не -

Пластмасови
опаковки 15 01 02 не не не -
Абсорбенти,
филтърни
материали,
кърпи за
изтриване и
предпазни
облекла
различни от
упоменатите в
15.02.02

15 02 03

не не не -
Излязло
употреба
оборудване,
различно
упоменатото
кодове от
16 02 09
до 16 02 13

16 02 14

не не не -
Флуоресцентн
и тръби и
други
отпадъци,
съдържащи
живак

20 01 21*

не не не -
Смесени
отпадъци от
строителство
и събаряне,
различни от
упоменатите в
17 09 01 , 17
09 02, 17 09
03

17 09 04

не не не -
Желязо и
стомана 17 04 05 не не не -

Таблица 6. Шумови емисии

Място на измерване
Ниво на
звуково

Измерено
през Съответствие

налягане dB деня/нощта

(А)

Еквивалентно ниво на шум
/фоново ниво/ 35,0±0,3 ден         Да
Еквивалентно ниво на шум /по 49,0±0,3 ден Даизмерителен контур - ИТI /
Еквивалентно ниво на шум /по 45,7±0,3 ден Даизмерителен контур - ИТ2/
Еквивалентно ниво на шум /по 48,0±0,3 ден Даизмерителен контур - ИТЗ/
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Еквивалентно ниво на шум /по 46,0±0,3 ден Даизмерителен контур - ИТ4/
Еквивалентно ниво на шум /по 47,0±0,3 ден Даизмерителен контур - ИТ5/
Еквивалентно ниво на шум /по 48,0±0,3 ден Даизмерителен контур - ИТ6/
Еквивалентно ниво на шум /по 47,0±0,3 ден Даизмерителен контур - ИТ7/
Еквивалентно ниво на шум /по 46,5±0,3 ден Даизмерителен контур - ИТ8/
Изчислено еквивалентно ниво 14,9±0,6
на шума в място на
въздействие

ден Да

Ниво на обща звукова мощност 84,8 ±3,5 ден Да
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Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател
Точка за

пробовзема-
не

Концентраци
я на

подземните
води базово
състояние

Резултат от
мониторинга

Честота на
мониторинга

Съотвествие
(Да/Не)

1.
Активна
реакция 9.5 7.69 1 година Да

2.
Електропров
одимост 2000 517 1 година Не

3.
Общ азот

- - 1 година -

4.
Перманганат
на
окисляемост

- - 1 година -

5.
Амониев йон

0.50 0.05 1 година Да

6.
Нитрати

50 1.57 1 година Не

7.
Хлориди

250 9.72 1 година Не

8.
Сулфати

250 65.41 1 година Не

Таблица 8. Опазване на почви

Постоянен
пукнт за

пробовземан
е

Показател

Концентра-
ция на
почвите
базово

състояние

Резултат от
мониторинга

Честота на
мониторинга

Съотвествие
(Да/Не)

N43°09"34.8
'

Е25°45"23.5
'

PH 8.11+-0.12 - 3 години -

N43°09"34.8
'

Е25°45"23.5
'

Общ азот 2.61+-0.34 - 3 години -
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Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на
инцидента

Описание на
инцидента Причини Предприети

действия
Планирани
действия

Органи,
които са
уведомени

- - - - - -

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на
инсталациите, за който е издадено КР
Дата на

оплакването
или

инцидента

Приносител
на

оплакването
Причини Предприети

действия
Планирани
действия

Органи,
които са
уведомени

- - - - - -
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