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1.УВОД.  
 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  
 

Инсталация за интензивно отглеждане на бройлери  – т.6.6. „а“ от Приложение 
№ 4 на ЗООС  
 
Адрес по местонахождение на инсталацията  
 

Птицеферма с. Киченица е разположена в имот № 000058 по картата на 
възстановената собственост на с. Киченица, община Разград  

 
Регистрационен номер на КР  
 

Комплексно разрешително № 547-Н0/2017 г.  
 
Дата на подписване на КР  
 

27.01.2017 г.  
 
Дата на влизане в сила на КР  
 

22.02.2017 г.  
 
Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 
разрешителното  
 

„ДЕНИМАЛ” ООД, с. Лъвино, общ. Исперих  
 
Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора  
 
Собственик: 

ЛУДОГОРСКО ПИЛЕ“ ЕООД  

област Разград, община Разград, гр. Разград, Индустриална зона – гара Разград 
тел.:  084/661086;  Факс: 084/661092 
 
Оператор: 
“ДЕНИМАЛ” ООД  

област Разград, община Исперих, с. Лъвино 
тел.: 0888 491 532, e-mail: office@vebacom-bg.com 
 
Лице за контакти  
 

Едуард Светозаров Тодоров - управител 
 
Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти  
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област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. България, № 34, вх. Г, ап. 10 
– Сюзан Юмер, тел за връзка: 0888 491 532, e-mail: office@vebacom-bg.com 
  
Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 
  

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, разположена в землището на 
с. Киченица, общ. Разград, местност „Коджа меше“. 

Производствените сгради, експлоатирани на площадката, са изолирани от 
околната среда. Те нямат прозорци, а само вентилационни отвори и клапи за свеж 
въздух. 

Основни суровини, консумативи и спомагателни материали при 
производствената дейност са: 

 Фуражи за изхранване на птиците;  

 Постеля;  

 Вода;  

 Електроенергия за осветление и вентилация на сградите;  

 Въглища/екопелети за отопление на помещенията;  

 Лекарствени препарати; 

 Препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  
 

Характеристика на технологията на производство  

Производството на угоени бройлери се осъществява в производствени халета, 
представляващи монолитни сгради, без прозорци с два входа – І-ви вход - за 
зареждане с еднодневни пилета, ІІ-ри вход – за изхвърляне на торта и други отпадъци, 
формирани в процеса на производство в рамките на угоителния цикъл. Подът на всяко 
хале е изграден от бетонова настилка, стените са тухлени с добра изолационна 
характеристика. В началото на всеки угоителен цикъл върху подовата настилка се 
застила накълцана слама с дебелина на слоя в зависимост от годишните сезони, както 
следва: през летния сезон – 3-5 см; през зимния сезон – 7-9 см. Подовата настилка се 
характеризира като дълбока несменяема постеля и този способ е широко прилаган в 
птицевъдството от дълги години.  

Използваната технология е т.нар. „all-in-all-out” технология, при която в началото 
на угоителния цикъл се осъществява зареждане на производствените халета с 
еднодневни пилета, които се отглеждат без преместване, като в края на угоителния 
период се изнасят от халетата и се товари на товарни камиони – пилевози за 
извозване към кланицата за по-нататъшно процесиране. На практика, за целия 
угоителен период до достигане на определените килограми пилетата – бройлери не 
напускат производствените халета. След приключване на угоителния цикъл 
производствените халета изцяло се изчистват и дезинфекцират.  
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Разтоварването на еднодневните пилета се извършва по строго определена и 
стриктно контролирана технология – товаро-разтоварната група е винаги с чисти 
дрехи; и няма никакъв допир с останалата част от общата група. Товаро-разтоварната 
дейност протича по определен ред, който включва: един работник е вътре в камиона, а 
друг - върху платформата на камиона, отделен работник за поемане на касетките от 
камиона, които пренася до вратата на халето. Останалата част от групата, които 
разнасят касите с пилетата във вътрешността на халето влизат в абонатната стая, 
обуват калцуни и минават през дезинфекционните ванички, поемат касите от човека до 
вратата, без да излизат навън от халето, след разтоварване на 1/2 от камиона хората 
обуват още един чифт калцуни, без да събуват първия чифт, след приключване на 
разтоварването на пилетата в първото хале, хората които са вътре излизат през 
вратата към абонатната, като минават през дезинфекционната ваничка и след това си 
събуват калцуните. При влизане във второто хале се повтаря процедурата с нови 
калцуни. Веднага след разтоварване на второто хале, хората излизат от халетата, 
събуват калцуните, обуват нови, дезинфекцират се, измиват си ръцете и влизат в 
първото хале, където първо минават и натискат всяко едно от бебероните на поилните 
линии, след което изсипват пилетата от касетките. Веднага след приключване на 
изсипването на пилетата от касетките в първото хале, се сменят калцуните, хората се 
дезинфекцират и влизат във второто хале да изсипват пилетата от касите. 

 
Производствен капацитет на инсталацията  

122 724 места за птици, както следва: 
 
No Наименование Класификация 

по Приложение 
No 4 на ЗООС 

Описание на 
дейността 

Проектен 
капацитет* 

1 
Инсталация за интензивно 
отглеждане 

 на птици 

площадка Киченица, в т.ч.: 

6.6.а) 
Отглеждане на 
птици 
(бройлери) със 
съвременни 
методи и 
технологии на 
отглеждане 

122 724 места за 
птици 

1.1. Производствено хале No1 --- 
Отглеждане на 
птици (бройлери) 

40 908 места за 
птици 
 

1.2. Производствено хале No2 --- 
Отглеждане на 
птици (бройлери) 

40 908 места за 
птици 
 

1.3. Производствено хале No3 --- 
Отглеждане на 
птици (бройлери) 

40 908 места за 
птици 
 

 

Изготвена и прилагана е:  

 Инструкция РИ-СУОС--4.2.1 „Измерване или изчисляване на годишната 
продукция за инсталацията в обхвата на Прил. № 4”.  
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2017 година. За отчетния период са експлоатирани само две от 
производствените халета – производствени халета №№ 1 и 2, като са изпълнени само 
5 жизнени цикъла за всяко хале. 

Работата на инсталацията се документира в Регистрационен формуляр – 
Приложение №1 към РИ-СУОС-4.2.1. Извършени са проверки в края на всеки 
приключил жизнен цикъл на отглежданите птици. Не са констатирани несъответствия с 
Таблица 4.1. на КР. 

В Таблица 1.1. са представени заетите места за птици за инсталацията и по 
заселени халета. 

Таблица 1.1. Годишно производство на инсталацията за интензивно 
отглеждане на бройлери 

№ 
Инсталация в обхвата на 

Приложение № 4 към ЗООС 

Капацитет, 
места за 

птици 

Капацитет, места за 
птици, 
2017 година 

1. 
Инсталацията за интензивно 

отглеждане на птици (бройлери) 

122 724 
(3 бр. сгради 

по 40 908 
места всяка) 

76 391.8 
(Хале № 1 - 39 205.6 
Хале № 2 - 37 186.2 

Хале № 3 - 0) 

 

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда 

Дейностите, изпълнявани в Дружеството, свързани с управлението на околната 
среда се осъществяват от отговорник СУОС – Димо Иванов. Задължени да оказват 
съдействие и предоставят информация са всички обособени звена, разположени на 
територията на производствената площадка. 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ-Русе – гр. Русе 7000, ул. „Придунавски булевард” № 20 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова Дирекция “Дунавски район” – център Плевен, гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 
60 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

През 2017 година е разработена и внедрена Система за управление на околната 
среда в обекта. СУОС е внедрена чрез заповед на Управителя на дружеството.  

Системата за управление на околната среда включва: 

- Работни инструкции за експлоатация и поддръжка на оборудването, основен 
консуматор на електрическа енергия и вода; 

- Работни инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели, 
съгласно условията на комплекното разрешително; 

- Работни инструкции за оценка на съответствието на следените стойности на 
показателите с определените такива в комплексното разрешително; 
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- Инструкции за установяване на причини за несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия; 

- Инструкция за периодична оценка на нови нормативни разпоредби към 
работата на инсталацията и механизъм за действие в случаите на промени в 
изискванията към инсталацията. 

Резултатите от прилагане на внедрените работни инструкции се документират 
чрез записи в регистрационни формуляри, дневници, протоколи от проверки към тях. 

  Структура и отговорности 

Със заповед на Управителя на дружеството е определено отговорно лице за 
управление на внедрената СУОС. 

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 

През 2017 година е разработена и внедрена СУОС за обекта. На 22.02.2017 
година е проведено обучение на отговорните лица, определени с работните 
инструкции, в което са включени следните теми: 

- Изисквания към инсталацията, определени с условията към комплексно 
разрешително № 547-Н0/2017 година; 

- Работни инструкции към СУОС – изпълнение и методики за изчисление; 
- Записи към работни инструкции – начин на водене и периодичност; 
- Други изискванията на нормативната уредба по околна среда, касаещи 

работата на инсталацията, попадаща в Приложение № 4 на ЗООС. 

 Обмен на информация  

Обменът на информация е осигурен чрез работни инструкции, определящи 
лицата за изпълнение на инструкциите и лицата за контрола по изпълнението им. 

 Наличен е списък с актуални координати за връзка с компетентните органи, 
определени по Условие № 7 от КР. Списъкът се съхранява при отговорник СУОС, като 
веднъж годишно се извършва проверка за актуалността на данните в него. 

 През 2017 година е извършвана проверка за актуалност, която не е наложила 
актуализиране на изготвения списък по Условие № 7. 

 Документиране 

Със заповед на управителя на дружеството № 01-СУОС/22.02.2017 година  е 
внедрена Система за управление на околната среда в обекта. 

Към цитираната заповед е наличен списък на всички работни инструкции, част от 
СУОС, указващ номерът на РИ, наименованието й и номер на условие от 
комплексното разрешително, което тя изпълнява. 
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На 22.02.2017 година всички работни инструкции (оригинал) са подписани от 
управителя на дружеството и отговорникът за СУОС. 

Всички налични записи към РИ са идентифицирани чрез дата на попълване и 
лице, попълнило записа. 

 Управление на документите 

За управление на документите, включени към СУОС за обекта, отговорност носи 
отговорник СУОС. 

Оригиналите на работните инструкции с образци на регистрационните 
формуляри към тях се съхраняват при отговорник СУОС. 

Управителят на дружеството отговаря за: 

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на 
документа; 

- Утвърждаване на документите за издаване и обучение на лицата, отговорни за 
записите към тях; 

Отговорник СУОС отговаря за: 

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания 
на дружеството; 

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се 
условия и с последващо утвърждаване; 

- Изземване на невалидната документация; 

- Архивиране на невалидна документация; 

- Сухранение на невалидна документация и унищожаването й след изтичане на 5 
годишния период за архивине. 

 Оперативно управление 

Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и 
записите към тях, идентифицирани в Заповед № 01-СУОС/22.02.2017 г. на Управителя 
на дружеството, указват спазването на поставените условия с Комплексно 
разрешително № 547-Н0/2017 г. 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия  

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 547-Н0/2017 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.  
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Действията, които следва да се предприемат след регистрирани 
несъответствия са регламентирани в РИ-СУОС-5.4. „Инструкция за установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия“. 

2017 година. През отчетната година не са регистрирани несъответствия. 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации  

Изготвен, съгласно изискванията на КР е “План за мониторинг при анормални 
режими на инсталцията за интензивно отглеждане на птици”.  

В изпълнение на Условия 14.4. и 14.5 от КР е изготвен „Дневник за регистрирани 
на аварийни ситуации на производствената площадка“. 

 През 2017 година на територията на обекта не са възниквали аварийни 
ситуации или анормални режими на работа. 

 Записи  

Записите към работните инструкции 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. 

Записите към работните инструкции имат задължителни реквизити, 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.  

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  
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Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е 
предоставено Комплексно разрешително № 547-Н0/2017 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. 

През 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. 

 През 2017 година не са провеждани приемни изпитвания по смисъла на ЗУТ 
или по реда на друга приложима нормативна уредба за въвеждане в нормална 
експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения, за които да бъде 
уведомена РИОСВ-Русе. 

 През 2017 година е планирана промяна в инсталацията, за което са уведоми 
МОСВ и ИАОС. 

 През 2017 година не са възниквали аварийни или други замърсявания, за които 
да бъде уведомен компетентния орган. 

 През 2017 година не е възниквала непосредствена заплаха за екологични щети 
в обекта, за които да бъде уведомена РИОСВ-Русе. 

 Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда  

Същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира. 

През 2017 година не е настъпила актуализация или изменение на издаденото 
Комплексно разрешително № 547-Н0/2017 г. не са констатирани несъответствия (или 
неприложимост) на внедрените работни инструкции, които да наложат актуализация на 
СУОС.  

3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.  
 

3.1. Използване на вода. 

Площадката на “Птицеферма с. Киченица” е водоснабдена от селищната 
водопроводна мрежа на населеното място. Операторът притежава договор сключен 
договор с “Водоснабдяване – с. Раковски” ООД за доставка на свежа вода. 

Изпълнено е Условие № 8.1.1 на КР. 

Изготвени са и се прилагат следните инструкции:  

 Инструкция РИ-СУОС-8.1.3 „Еексплоатация и поддръжка на 
поилна система на производствените сгради, основен консуматор на вода за 
производствени нужди”.  

2017 година. През отчетния период се спазва Инструкция РИ-СУОС-8.1.3 
„Еексплоатация и поддръжка на поилна и охладителна система на производствените 
сгради, основен консуматор на вода за производствени нужди” под контрола на 
отговорник СУОС. Извършени са две проверки на поилните системи в производствени 
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халета №№ 1,2 и 3. Проверките са документирани. Не са установени отклонения от 
заложените в писмената инструкция стъпки по провеждане на преглед и профилактика. 

 Инструкция РИ-СУОС- 8.1.4 „Поддръжка и проверка на 
техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на 
течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване”.  

2017 година. За отчетната 2017 година са извършени две проверки на 
водопроводната мрежа на площадката през месец април и мц октомври. Налични са 
записи от проверките. През периода течове, разливания или други пропуски по 
водопроводната мрежа на площадката не са констатирани.  

 Инструкция РИ-СУОС-8.1.5.2 „Измерване и документиране на 
изразходваните количества вода за производствени нужди.  

2017 година. Измерването на използваните количества вода по производствени 
хале се извършва всеки месец. Използваните количества вода за периода по халета 
(вода за поене на птиците, вода за измиване на халетата и за охлаждане) е 
документирано регистрационен формуляр на изразходвани водни количества. Налични 
са записи за 2017 година.  

Документираната информация към инструкцията за отчетния период включва: 

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за 
производствени нужди; 

- Годишната консумация на вода за производствени нужди. 

 Инструкция РИ-СУОС-8.1.5.3.. „Оценка на съответствието на 
изразходваните количества вода за производствени нужди. Несъответствия. 
Коригиращи действия”.  

2017 година. Изготвена е Оценка на съответствието на изразходените водни 
количества за отчетния период на 2017 година. Същата е документирана с 
Регистрационен формуляр. През периода не са констатирани несъответствия на 
измерените водни количества с определените такива.  

Същите са посочени и в Таблица 3.1. към настоящия ГДОС.  

Таблица 3.1.  

 

 
Източник на 
вода  

Годишно 
количество 
съгласно КР  

Количество 
за 1000 бр. 
Птици за 
жизнен цикъл 
съгласно КР  

Използвано 
годишно 
количество , 
куб.м. 

Използвано 
количество 
за 1000 бр. 
птици/жизнен 
цикъл  

Съответст
вие  

Селищна 
водопроводн
а мрежа 

-- 9.4 2671.416 6.99 ДА 
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3.2. Използване на енергия.  
Изготвени са и се прилагат  

 Инструкция РИ-СУОС- 8.2.1.1. „Експлоатация и поддръжка на 
осветителната и вентилационната системи към всяка от производствените сгради, 
основни консуматори на електроенергия за производствени нужди”.  

2017 година. Инструкцията се спазва стриктно. Извършват се ежемесечни 
проверки на осветителните и вентилационните системи в производствените халета. 
Проверките са документирани. Не са установени отклонения от заложените в 
писмената инструкция стъпки по провеждане на преглед и профилактика. През 
отчетната 2017 година не са подменяни вентилатори, не е попълват протокол за дебит 
на сменени вентилатори. 

 Инструкция РИ-СУОС - 8.2.2.1 „Изчисляване и документиране на 
изразходваните количества електроенергия за производствени нужди”.  

2017 година. Редовно се води регистрационен формулярът за  използваните 
количества електроенергия с цел документиране на изразходваната енергия. Налични 
са записи за производствените цикли за халета №№ 1 и 2, експлоатирани през 2017 
година.  

Попълнен е регистрационен формуляр, съдържащ данни за: 

- Годишната консумация на електроенергия от инсталацията; 

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на енергия 
за инсталацията. 

 Инструкция РИ-СУОС- 8.2.2.2 „Оценка на съответствието на 
измерените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 
8.2.1.1 и установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия за отстраняването им”, където са регламентирани и действията 
за установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите 
коригиращи действия за тяхното отстраняване.  

2017 година. Попълнен е регистрационен формуляр към РИ за оценка за 
съответствие на изразходваното количество електроенергия. През периода не са 
констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества електроенергия 
с определените такива.  

Използването на електроенергия през 2017 г. е докладвано в таблица 3.2. 

 Таблица 3.2. 

 
Електроенергия 

Годишна норма на 
ефективност съгласно КР 

Консумация на 
електроенергия на 1000 

бр. птици/единица 
продукт 

2017 година

Съответстви
е 

Електроенергия  0.67 MWh/1000 птици за 
жизнен цикъл 

0,24 MWh/1000 птици за 
жизнен цикъл 

ДА 
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3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.  

Всички налични на площадката химични вещества и смеси се съхраняват в 
оригинални опаковки, етикетирани от производител и са снабдени с информационни 
листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент 
(ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010г.  

Съгласно условия към КР № 547-Н0/2017 година операторът няма задължения 
за докладване на количествата използвани суровини и спомагателни материали или 
норма за ефективност за тях. По тази причина не са попълнени Таблици №№ 3.3.1, 
3.3.2 и 3.3.3 : 

Таблица 3.3.1 
Суровини 

 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество за единица 
продукт, съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество 
за единица 

продукт 

Съответ
ствие 

 

-- -- -- -- -- -- 

 
Таблица 3.3.2 
Спомагателн

и 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество за единица 
продукт, съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество 
за единица 

продукт 

Съответ
ствие 

-- -- -- -- -- -- 

 
Таблица 3.3.3 

Горива 
 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество за единица 
продукт, съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество 
за единица 

продукт 

Съответ
ствие 

-- -- -- -- -- -- 

 
3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.  

 Съгласно налична Оценка за съхранението на опасните химични вещества в 
обекта и извършени две проверки съгласно чек лист към нея, съхранението на ОХВиС 
отговаря на нормативните изисквания и изискванията в информационните листи за 
безопасност. 

 През 2017 година не е извършвана актуализация на Оценката за съхранението 
на ОХВиС. Действащата Оценка за съхранението на ОХВиС е версия 01/2016 година. 

 Местата за съхранение на всички опасни химични вещества, използвани като 
спомагателни материали и горива са съгласно Карта №6, налична в РИОСВ-Русе към 
допълнено заявление за комплексно разрешително. 
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През отчетния период не е планирана промяна на местата за съхранение на 
ОХВиС в обекта. 

 Резултатите от извършените проверки за съответствието на местата за 
съхранение и площадките за съхранение на ОХВиС съгласно условията на 
комплексното разрешително са документирани в чек лист към действащата Оценка за 
съхранението на ОХВиС. За отчетния период са извършени четири проверки, при 
които 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 изчисления.  

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

Съгласно условие № 9.6.1. на КР операторът има задължения за определяне на 
годишните количества на замърсители (кг/година) атмосферния въздух по Допълнение 
4 на Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ. В Ориентировъчен подсписък на 
характерни замърсители на въздуха за сектора са отбелязани замърсители NH3, CH4,  
N2O и  РМ10. 

 

Изчислените стойности на замърсителите са посочени в Таблица 1 от  
Приложение № 1.  

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух: 

Емисиите в атмосферния въздух се изчисляват на база Актуализирана единна 
методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха (утвърдена 
със Заповед № РД-165/20.02.2013 на Министъра на околната среда и водите).  

Емисиите се изчисляват по следния начин: 
E = EF . Q 
Е - емисия, получена в съответно количество 
ЕF - емисионен фактор 
Q - количествена характеристика  

Емисионните фактори (EF) са съответно: 

Под група SNAP CODE 1004 – Чревна ферментация се включват емисии на метан 
(СН4) от чревна ферментация. 

Общи за цялостната дейност емисионни фактори за метан СН4 
SNAP CODE Дейност  Емисионен фактор  

EF kg/1 брой животно/година  
100409 Бройлери 0,01 
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Емисионен фактор за амоняк (NН3) 
Съгласно Дейност  Емисионен фактор  

EF kg/едно място/година  
Условие № 9.2.5 от КР Бройлери 0,08 

*В КР № 547-Н0/2017 година е заложена базова стойност на замърсителя, без прилагане 
на мерки 

Получените данни за амоняка представляват годишните стойности на 
замърсителя от производствените сгради без прилагане на мерките по Условие № 
9.2.5. на КР. 

Стойността се коригира с 20% (намалява) при отчетени данни за спазване на 
мерките към РИ-СУОС-9.2.6. 

При условие, че към Регистрационния формуляр на РИ-СУОС-9.2.6 са отразени 
несъответствия – отклонения от спазване на мерките по Усл. 9.2.5., тогава за периода 
на отстраняване на несъответствието не се извършва корекция на стойността на 
емисията на амоняк. 

В Допълнение 4 към Ръководство ЕРИПЗ - Ориентировъчен подсписък на 
характерни замърсители на въздуха за сектора са отбелязани замърсители N2O и  
РМ10. 

В приложимата актуализирана Методика за инвентаризация не са посочени 
емисионни фактори за замърсители N2O и  РМ10 , емитирани от производствени 
халета. 

 Съгласно Допълнение 4 на Ръководство ЕРИПЗ се изисква докладване и 
на прах, определен като РМ10. В приложимата актуализирана Методика за 
инвентаризация не са посочени емисионни фактори за замърсител  РМ10 , емитирани 
от производствени халета.  

 По тази причина за изчисление на този замърсител се използва Методиката за 
инвентаризация, издание от 2007 година (EMEP/CORINAIR Emission Inventory 
Guidebook – 2007) 

Емисионен фактор за прах (РМ10) от производствени сгради съгласно SOURCE 
ACTIVITY TITLE : PARTICLE EMISSIONS FROM ANIMAL HUSBANDRY, NFR CODE: 4G, 
SNAP CODE: 101009 - Broilers 

SNAP CODE Дейност  Емисионен фактор  
EF kg/1 брой животно/година  

101009 Бройлери 0,052 
 

ИЗЧИСЛЕНИЯ 2017 година 

Определяне на ААР за 2017 година 

ААР = продължителност на жизнения цикъл, дни * (брой на отгледаните животни 
през годината/365)   
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ААР = 48.6 * (381959/365)= 50858.1 

*Забележка: ААР (среден брой птици за година) се използва само за емисионните 
фактори, определени с мерна единица  kg/1 брой животно/година. 

Емисии на метан 

СH4 =  50858.1 птици* 0,01 = 508.6 кг/год. 

Емисии на прах (РМ10) 

 РМ10 = 50858.1 птици * 0,052 = 2 644.6 кг/год. 

Емисии на амоняк 

 NH3 = 76 391.8 места * 0,08 = 6 111.34 кг/година 

Получената стойност за замърсителя е без прилагане на мерки за намаляване на 
емисиите.  

Стойността се коригира с 20% (намалява) поради отчети записи за спазване на 
мерките към РИ-СУОС-9.2.6. през 2017 година. 

Тогава: NH3 с мерки = 6111.34 – 1222.27 = 4 889.07 кг/година 

 
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.  

4.2.1. Емисии от точкови източници.  

През отчитания период не е изършвана подмяна на наличните вентилатори към 
производствените халета. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от 
всички организирани източници не превишава съответните, заложени в КР, стойности. 
Съответствието е документирано чрез записи в регистрационния формуляр към РИ-
СУОС-8.2.1.1. „Експлоатация и поддръжка на осветителната и вентилационната 
системи към всяка от производствените сгради, основни консуматори на 
електроенергия за производствени нужди”.  

Не е осъществена експлоатация на други организирани източници на емисии в 
атмосферния въздух.  

В съответствие с Условие 9.6.1. е извършено определяне на годишните 
количества на замърсителите във въздуха.  

 Операторът разполага със следната документирана информация: 

 Максимални дебити на вентилаторите към изпускащите устройства;  

2017 година. Няма изменение на посочените в Таблица 9.1.1. на КР 
максимални дебити. Същите са определени съгласно паспортни данни на монтираните 
вентилатори в експлоатираните халета за отчетния период. 

 Информация за веществата и техните количества свързани с 
прилагането на ЕРИПЗ;  
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2017 година. Необходимата информация се документира в Регистрационен 
формуляр „Изчисляване на годишните стойности на замърсителите в атмосферния 
въздух”. Информацията е представена в Таблица 1 от  Приложение 1  към настоящия 
ГДОС.  

Операторът няма задължение за извършване на собствен мониторинг на 
емисии в атмосферния въздух. По тази причина не е попълнена Таблица 2. 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от 
непрекъснат 
мониторинг 

Резултати от 
периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
Брой/ % 

Всяка 
емисия, 

докладвана 
в таблица 1, 

колона 1 

- - - - - - 

Прах/ФПЧ - - - - - - 
Други** - - - - - - 

4.2.3. Неорганизирани емисии.  

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния 
въздух организирано. В изпълнение на Условие 9.2. от КР са разработени: 

 Инструкция РИ-СУОС-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.  

2017 година През отчетния период са извършени четири проверки за 
установяване на потенциални източници на неорганизирани емисии. Не е установено 
наличието на такива. Не е документирано несъответствие. 

 Инструкция РИ-СУОС-9.2.3. „Извършване на периодична оценка 
на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните 
емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия.  

2017 година През отчетния период са извършени четири оценки на 
съответствието. Не е документирано несъответствие. 

 Разработени са мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества 
в обекта съгласно чл. 70 на Наредба № 1. Проведено е обучение на персонала, 
длъжен да прилага мерките. 

 Инструкция РИ-СУОС-9.2.6. „Инструкция за изпълнение на 
мерките по Условие 9.2.5.“ 

2017 година В изпълнение на Условие № 9.2.5. за експлоатираните сгради през 
2017 година (производствени халета №№ 1,2) са прилагани следните мерките: 

- система за принудителна вентилация; 
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- автоматична система за поене, предотвратяваща разлив на вода в 
помещението; 

- Почистване на торовите маси в края на всеки жизнен цикъл; 

- Регулиране на състава на фуражите; 

- Поддържане на дълбоката несменяема постеля суха. 

Информацията за прилагане на мерките е документирана в регистрационен 
формуляр. Налични са записи за проведените четири проверки през 2017 година. 

4.2.4. Интензивно миришещи вещества.  

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ 
разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 

В изпълнение на условие 9.3.2 е разработена и се прилага  

 Инструкция РИ-СУОС- 9.4.2. „Инструкция за периодична оценка на спазването 
на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи 
вещества”.  

2017 година. За извършените периодични проверки са съставени съответните 
протоколи, приложени към инструкцията. Не са установени нарушения.  

За обекта е изготвен дневник за документиране на получени оплаквания за 
миризми в изпълнение на Условие 9.3.3.  

2017 година. Не са констатирани или получени сигнали за наличие на миризми 
(интензивно миришещи вещества). 

4.2.5. Собствен мониторинг.  

В изпълнение на Условие 9.6.1. е извършено определяне на годишните 
количества на замърсителите във въздуха.  

Начинът на изчисление е представен в т.4.1. на ГДОС.  

4.2.6. Документиране и докладване 

 В изпълнение на Условие 9.6.1. е изготвен Регистрационен формуляр 
„Изчисляване на годишните стойности на замърсителите в атмосферния въздух”. 

2017 година. Необходимата информация се документира в Регистрационен 
формуляр „Изчисляване на годишните стойности на замърсителите в атмосферния 
въздух”. Информацията е представена в Таблица 1 от  Приложение 1  към настоящия 
ГДОС. 

В Таблица 4.2.-1 е представено обобщение на резултатите за 2017 година от 
направените изчисления в изпълнение на Условие 9.6.5. 

Таблица 4.2-1. Годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г. 
Замърсител Количество 

кг/брой 
животно 

Годишни 
емисии 
(kg/год.) 

Емисии за 
отчетния 
период 

Емисии на 
единица 
продукт 

Прагове на 
годишни 
емисии 

Съо
твет
стви
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годишно 
съгласно 

норма 

(kg/година) (kg/1000 
птици/годи

на) 

съгласно 
Регламент 

(kg) 

е 

Метан 0.01 --- 508.6 1.33 100 000.00 Да 
Амоняк 0,08 

кг/място/годи
на 

--- 4889.07 12.8 10 000.00 Да 

Диазотен 
оксид 

Не е указана ---- 0 0 10 000.00 Да 

ФПЧ10 0,052 --- 2644.6 6.92 50 000,00 Да 
 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.  

4.3.1. Производствени отпадъчни води.  

От дейността на оператора не се формират такива. 

 4.3.2. Охлаждащи отпадъчни води.  

От дейността на оператора не се формират такива. 

 4.3.3. Битово-фекални отпадъчни води.  

Съгласно Условие 10.1.1 битово-фекалните отпадъчни води от площадката се 
отвеждат в определената за целта водоплътна изгребна яма. С оглед правилната 
експлоатация на съоръжението е разработена и се прилага:  

 Инструкция РИ-СУОС-10.1.3 „Периодична проверка и поддръжка на състоянието 
на канализационната мрежа на площадката и водоплътната изгребна яма, 
включително установяване на течове и предприемане на действия ”.  

2017 година. През отчетния период на годината не са предавани отпадъчни води 
за транспорт до ПСОВ. По тази причина не е извършвана проверка на водоплътната 
изгребна яма. През отчетния период са извършени две проверки на канализационната 
мрежа, при които не са установени течове. 

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.  

Информация за годишното количество отпадъци, генерирани в обекта през 2017 
г. са представени в Таблици 4 и 5. от Приложение 1. 

4.4.1. Образуване на отпадъците.  
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 Пряко от инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4, не се 
образуват отпадъци. Операторът няма определени норми за ефективност за единица 
продукт. По тази причина в Таблица 5 не е докладвано количество отпадък за единица 
продукт. 

 Количествата на образуваните през 2017 година отпадъци са представени в 
Таблица 5 към Приложение 1 на ГДОС. 

 Образуваните отпадъци от отоплителните инсталации не се различават по вид 
и не превишават количествата, описани в Таблица 11.1 към Условие 11.1.1.  

4.4.2. Предварително съхраняване на отпадъците. 

 В изпълнение на Условие 11.3.1. операторът извършва предварително 
съхраняване на образуваните отпадъци за срок не по-дълъг от три години при 
последващо предаване за оползотворяване и една година при последващо предаване 
за обезвреждане. 

 Образуваните отпадъци се съхраняват в обособени складове съгласно Карта № 
12 към допълнено заявление за комплексно разрешително, налична в РИОСВ-Русе. 

 През 2017 година не е планирана промяна в местоположението на площадките 
за предварително съхраняване на отпадъци. 

 Предварителното съхраняване на опасните отпадъци се извършва в съдове, 
изготвени от материали, невзаимодействащи с тях (метални варели за отпадъци с код 
13 02 05* и 20 01 21*). Съдовете са обозначени с видими надписи „опасен отпадък“, 
код и наименование на отпадъка, начало и край на запълване на съда. 

 През 2017 година на територията на обекта е извършено предварително 
съхранение на отпадъци с кодове 10 01 01 и 10 01 99. 

Издадена е Заповед № ОС-2/22.02.2017 година на управителя на дружеството, с 
която е въведена забрана за смесване на: 

- Опасни отпадъци с други отпадъци; 

- Оползотворими и неоползотворими отпадъци; 

- Смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на 
опасни отпадъци. 

В изпълнение на Условие № 11.3.9 е изготвена инструкция РИ-СУОС-11.3.9. 
„Периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията 
на разрешителното“ 

 2017 година При извършените проверки за оценка на съответствието през 
отчетния период не са установени несъответствия. 

4.4.3. Транспортиране на отпадъците.  

„ДЕНИМАЛ” ООД не извършва транспорт на отпадъци. 



ДЕНИМАЛ ООД, ЕИК 202549843 

Адрес за кореспонденция: област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. България, № 34, 
вх. Г, ап. 10 – Сюзан Юмер 

Лице за връзка: Едуард Тодоров, телефон: 0888 491 532, e-mail: office@vebacom-bg.com 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешително №547-НО/2017 г.
  21 

2017 година За отчетната година не е извършван транспорт на отпадъци извън 
обекта. 

4.4.4. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците.  

 За предаване на образуваните отпадъци от обекта е проведено проучване за 
лицензирани преработватели, което е документирано и представено на управителя. 
Предстои сключване на договори с фирми, притежаващи разрешителни документи за 
дейности с отпадъци. 

2017 година. За отчетния период дружество не е предавало отпадъци за 
оползотворяване. 

4.4.5. Обезвреждане на отпадъците.  

През отчетната 2017 година не са предавани отпадъци за последващо 
обезвреждане. 

4.4.6. Контрол и измерване на отпадъците.  

Всички количества измерени/ изчислени отпадъци образувани на площадката са 
докладвани в Таблици 4 и 5 от Приложение 1. 

В изпълнение на Условие 11.7 са изготвени и се прилагат: 

 Инструкция РИ-СУОС- 11.7.2. „Измерване или изчисляване на количествата 
образувани отпадъци”.  

 Инструкция РИ-СУОС- 11.7.3. „Инструкция за оценка на съответствието на 
наблюдаваните годишни количества съхранявани отпадъци с определените такива в 
условията на разрешителното. Установяване на причините за несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия” 

2017 година. При извършената проверка за оценка на съответствието на 
годишните количества за 2017 година не са установени несъответствия. 

4.4.7.Анализи на отпадъците 

 През 2017 година не са предавани отпадъци за обезвреждане чрез депониране. 
Не е извършвано основно охарактеризиране на отпадъци. 

 4.4.8. Документиране и докладване 

Операторът притежава заверени отчетни книги за образувани отпадъци, които 
се водят съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014г. за реда и образците, 
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публични регистри. 

  В изпълнение на изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014г за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
реда за водене на публични регистри са изготвени и подадени годишни отчети за 2017 
година в ИАОС. 
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Съгласно условие 11.9.2 от КР, Операторът документира и докладва всички 
образувани количества отпадъци като годишно количество в Таблици 4 и 5 от 
Приложение 1 на настоящия ГДОС. 

През 2017 година в изпълнение на Условие 11.9.4 не се докладва пренос извън 
площадката на опасни отпадъци на територията на страната, т.к. за периода не са 
предавани отпадъци за транспорт, оползотворяване или обезвреждане извън обекта. 

4.5. Шум.  

 

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).  

Изготвени са и се прилагат:  

 Инструкция РИ-СУОС-12.2.2 „Инструкция за наблюдение на показателите 
по шумово натоварване“.  

 Инструкция РИ-СУОС-12.2.3 „Оценка на съответствието на установените 
еквивалентни нива на шума по границата на площадката и мястото на въздействие с 
разрешените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане 
на коригиращи действия“ 

2017 година. През 2017 г. не са възлагани измервания на акредитирана 
лаборатория. Планирано е провеждането на измервания в началото на 2018 година.  

През 2017 г. не са постъпвали сигнали или жалби от живущи в близост до 
площадката за наднормено ниво на шум.  

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.  

На площадката на оператора не се извършва пряко или непряко отвеждане на 
вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. 

Изготвени са и се прилагат: 

 Инструкция РИ-СУОС 13.1.2. „Периодична проверка за наличие на течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположено на открито, установяване причините и 
отстраняване на течовете”.  
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2017 година. През отчетния период са извършени проверки на канализационната 
и водопроводната мрежи, както и на склада за съхранение на ОХВиС. През периода 
течове, разливания или други пропуски от тръбопроводи и оборудване на площадката 
не са констатирани.  

В складовете за съхранение на опасни отпадъци и съхранение на ОХВиС са 
осигурени сорбенти за отстраняване/ограничаване на аварийни разливи. 

 Инструкция РИ-СУОС- 13.1.4 „Отстраняване на разливи и/или изливания на 
вредни и опасни вещества върху производствената площадка”  

2017 година. През годината стриктно се спазва цитираната инструкция. Разливи 
или изливания на вредни и опасни вещества не са допуснати. За отчетния период не 
са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни и опасни вещества.  

 Инструкция РИ-СУОС- 13.1.5“Предотвратяване на наличие на течности и 
резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са 
установени течове, до момента на отстраняването им“. 

2017 година. През отчетния период са извършени проверки на канализационната 
и водопроводната мрежи, както и на склада за съхранение на ОХВиС. През периода 
течове, разливания или други пропуски от тръбопроводи и оборудване на площадката 
не са констатирани. Документирани са четири проверки на техническото състояние на 
наличния дизелагрегат. Не са установени отклонения. 

Изпълнието наУсловие 13.1.6 се регламентира с: 

 Инструкция РИ-СУОС- 10.1.3 „Периодична проверка и поддръжка на 
състоянието на канализационната мрежа на площадката и водоплътната изгребна яма, 
включително установяване на течове и предприемане на действия ”.  

2017 година. През отчетния период на годината не са предавани отпадъчни води 
за транспорт до ПСОВ. По тази причина не е извършвана проверка на водоплътната 
изгребна яма. Извършените проверки на канализационната мрежа не са установили 
течове и/или разливания. 

4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води. 

  На площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на опасни и 
вредни вещества в подземните води. Дружеството няма задължение по извършване и 
докладване на собствен мониторинг на качеството на подземните води.  

4.6.2. Собствен мониторинг на почви. 

На площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на опасни и 
вредни вещества в почви. Дружеството няма задължение по извършване и докладване 
на собствен мониторинг на качеството на почвите. 

По тази причина не се попълва Таблица 8 от Приложение 1 на  ГДОС. 
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5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР.  

Обектът не разполага с Инвестиционна програма за привеждане в съответствие 
с условията на КР, тъй като инсталацията за интензивно отглеждане на птици 
съответства на законодателството в областта на опазване на околната среда и НДНТ.  

 Във връзка с: 

-  публикувано ново заключение за НДНТ, прието от Европейската комисия - 
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/302 НА КОМИСИЯТА от 15 февруари 2017 
година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно 
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното 
отглеждане на птици или свине (нотифицирано под номер С(2017) 688) и откриване на 
процедура за преразглеждане на Комплексни разрешителни за Инсталации за 
интензивно отглеждане на птици или свине във връзка с Решението,  

-  писмо изх. № 91-00-8/16.03.2017 година на МОСВ; 

- планирано разширение на Инсталацията за интензивно отглеждане на бройлери, 

Операторът е разработил и представил в ИАОС оценки, изготени съгласно Методика 
за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ), утвърдена със Заповед N РД-
925/13.12.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 

 Със становище изх. № КР-2892/18.10.2017 година на Директора на ИАОС с 
потърждаване прилагането на НДНТ за Инсталацията. 

6. ПРЕКРАТЯВАНE 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 обекта.  

При необходимост от закриване на инсталацията или временно 
преустановяване работата на части от нея, в РИОСВ ще бъде представен подробен 
план, съгласно условие 16. от Комплексно разрешително. 

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

Дружеството притежава оценка дали към инсталацията са приложими 
изискванията на глава седма, раздел I за ЗООС. Заключението от направената 
оценка е, че обектът не попада в обхвата на предприятията, определени като обекти 
с нисък или висок рисков потенциал. 

Изготвена е и се прилага: 

 инструкция РИ-СУОС-14.2. “Оценка на риска от аварии при извършване на 
организационни и технически промени“.  

През 2017 година е планирана промяна в Инсталацията за интензивно 
отглеждане на бройлери. Извършената оценката по реда на инструкцията не 
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показва необходимост от актуализация на доклада по Прил.  1. Не се променя вида 
и количествата на съхраняваните ОХВиС в обекта. 

Операторът води дневник за аварийни ситуации, в който се описва: 

- Причина за аварията 

- Време и място на възникване 

- Последствия от аварията, в това число и измерени концентрации на ведни 
вещества над емисионните норми, непланирани емисии и инциденти. 

- Предприети действия. 

През 2017 година не са възниквали аварийни ситуации в обекта, по тази 
причина няма въведени записи в дневника. 

Операторът е изготвил План за мониторинг при анормални режими, към който 
е наличен дневник за мониторинг при анормални режими в инсталацията. В него се 
описва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните 
емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. 

През 2017 година не са регистрирани анормални режими.  

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД. 
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Декларация 
 
 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено Комплексно разрешително № 547-Н0/2017 г. на „ДЕНИМАЛ” ООД.  
 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по 
околна среда, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.  
 
 
 
 
 
 
 
Подпис:_____________                                                               Дата: …………...2018г.   
 
 
 
Име на подписващия:                   Едуард Тодоров  
 

Длъжност в организацията:      Управител 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: 

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ 

   
Емисионни прагове 

(колона 1) 
  

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Във въздух 
(колона 1а) 

Във води 
(колона 1б)

В 
почва 

(колона 1с)

Праг за пренос 
на замърсители 

извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производ-

ство, 
обработка 

или 
употреба 
(колона 3) 

   Кг/год. Кг/год. Кг/год. Кг/год. Кг/год. 

1# 
74-
82-8 

Метан (CH4) 

- 

(508.6) 

(С) 

 - - (100000) 

6# 
7664-
41-7 

Амоняк (NH3) 

- 

(4889.07) 

(С) 

 - - 
* 

(10000) 

5# 
1002
4-97-

2 

Диазотен 
оксид(N2О) 

- 

(0) 

 (С) 

 - - (10000) 

86# - 

Фини прахови 
частици <10µm 
(ФПЧ₁₀) 

- 

(2644.6)  

(С) 

   (50000) 

Забележка: С - Стойността на емисията е определена чрез изчисление. 

                     М -  Измерена стойност. 

                     С/М – стойността на емисията е определена чрез изчисление на база данни от измерване. 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица НДЕ 

Съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
монитори

нга 

Съотве
тствие 
Брой/% Непрекъсна

т 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

 

Всяка емисия*, 
докладвана в 

таблица 1. 
колона1 

      

Метан  (CH4)     - . - - - - 

Амоняк (NН₃) - . - - - - 

Фини прахови 
частици <10 µ m 
(PM 10) 

- - - - - - 

Азотни оксиди 
(NОх) 

- - - - - - 

 

Таблица 3. Емисии в отпадни води . 

Параметър Единица 
НДЕ, 

Съгласно 
КР 

Резултати 
от 

мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

 
- 

 

- 
 
- 

 
- 

- - 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци. 

Отпадък Код 

Годишно количество

Годишно 
количество за 

единица продукт 
(1000 птици) 

Времен-
но 

съхране-
ние на 

площад-
ката 

Транс-
портира-
не – соб-

ствен 
транс-
порт/ 

външна 
фирма 

Съотв
етств

ие 
Коли-
чества 
опреде-

лени с КР 
t/y 

Реално 
измерено

t/y 

Коли-
чества 
опреде-
лени с 
КР t/y 

Реално 
измере-но

t/y 

сгурия, шлака и 
дънна пепел от 

котли (с 
изключение на 
пепел от котли, 

упомената в 10 01 
04) 

10 01 01 180 1.060 
Не е 

опреде
лено 

--- 
ДА, 

Площад
ка № 1 

Не да 
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Отпадъци, 
неупоменати 

другаде 
10 01 99 0,05 0,030 

Не е 
опреде
лено 

-- 
ДА, 

Площад
ка № 1 

Не да 

Нехлорирани 
моторни и 

смазочни масла и 
масла на 

минерална основа 

13 02 05* 2,00 0 
Не е 

опреде
лено 

- не не не 

Хартиени и 
картонени опаковки  

15 01 01 0,02 0 
Не е 

опреде
лено 

- не не да 

Опаковки, 
съдържащи 

остатъци от опасни 
вещества или 
замърсени с 

опасни вещества 
/метални/ 

15 01 10* 0,1 0 
Не е 

опреде
лено 

- не не да 

Пластмасови 
отпадъци  

02 01 04 0,1 0 
Не е 

опреде
лено 

- не не да 

Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 
керамични 

изделия, различни 
от упоменатите в 

17 01 06  

17 01 07 6,00 0 
Не е 

опреде
лено 

- не не да 

Метални отпадъци 02 01 10 2,00 0 
Не е 

опреде
лено 

- не не да 

Луминесцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи живак 

21 01 21* 0.05 0 
Не е 

опреде
лено 

- не не да 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотворява
не на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма, 

извършваща 
операцията по  

оползотворяване 
/ обезвреждане 

извън 
площадката 

Съответстви
е 
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Таблица 6. Шумови емисии 

  

Място на измерването 
Ниво на звуково 
налягане в dB (А) 

съгласно КР 

Резултати от 
изпитването dB (A) 

Съответствие 

 

    

    

    

 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

 
 

Показател 

 
Точка на 
пробовземане 

 

 
Концентраци

я в 
подземните 

води,  
съгласно КР 

 

 
Резултати 
от 
мониторинг 
 

 
Честота на 
мониторинг 

 
Съответстви
е 

- - - - - - 

 

Таблица 8. Опазване на почви 

 
 
 

Показател  

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР 

 
 

Пробовземна 
точка 

 
 

Резултати от  
мониторинг 

 
 

Честота на  
мониторинг 

 
 

Съответст 
вие  

      

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

- - - - - - 
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Таблица 10. Оплаквания или възражения,свързани с дейността на 
инсталацията, за която е предоставено КР 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител 
на 

оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 
 


