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3.1 УВОД 

 

• Наименование на инсталацията: „Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици”. 

• Адрес по местонахождение на инсталацията: „СПХ Инвест” АД, 

гр.Славяново;общ.Плевен; пк 5840 

• Регистрационен номер на Комплексното разрешително: № 140-Н1/2009г., 

Актуализирано с Решение № 140-Н1-ИО-А1/2018г., (м.декември) 

• Дата на подписване на КР: 12.10.2009 г. 

• Дата на влизане в сила на КР: 11.12.2009 г. 

• Оператор на инсталацията: „СПХ Инвест” АД гр.Славяново общ.Плевен 

• Адрес, тел.номер,факс,e-mail на собственика/оператора: „СПХ Инвест” АД 

гр.Славяново,общ.Плевен пк 5840 

• Лице за контакти: Гълъбина Георгиева Моцева – Изпълнителен Директор на 

„СПХ Инвест” АД 

• Адрес, тел.номер на лицето за контакти: „СПХ Инвест” АД Индустриална зона 

гр.Славяново общ.Плевен ПК 5840; тел. 0887/563792; e-mail- bird@el-soft.com 

 

Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г. актуализирано с Решение № 140-Н1-

ИО-А1/2018г. с оператор „СПХ Инвест“АД, площадка гр.Славяново определя 

следните инсталации, обхват, дейности и капацитет: 

1. Инсталация,която попада в обхвата на т.6.6а от Приложение 4 на ЗООС: 

1.1 Производствен център 4 /ПЦ-4/ с капацитет – 100 000 бр.места за птици 

1.2 Производствен център 7 /ПЦ-7/ с капацитет – 250 000 бр.места за птици 

2. Инсталации извън Приложение 4 към ЗООС: 

2.1 Горивно – отоплителна инсталация:  

- 5 бр. котлоагрегати с номинална топлинна мощност 2,325 MW 

- 8 бр. газови калорифери 

- 8 бр. печки на дърва 

mailto:bird@el-soft.com
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Кратко описание на всяка от дейностите /процесите извършвани  в инсталацията/ 

за интензивно отглеждане на птици 

Обектите за интензивно отглеждане на птици са обособени в производствени центрове 

/ПЦ/ всеки с оградена прилежаща площ и регламентирано отстояние един от друг. Към 

всеки производствен център е изградена необходимата комуникация: пътища, ток, вода, 

канализация и битови сгради със санитарни пропуски за обслужващият персонал. На 

входа е изградена дезинфекционна площадка за влизащите коли и хора.  

Производствен център № 4 е оборудван за отглеждане на кокошки-носачки, а  

Производствен център 7 е оборудван за отглеждане на подрастващи птици и бройлери. 

Производствените сгради представляват масивна конструкция, изградена върху 

бетонова основа. Покривът е двускатен и изолиран. 

Всяка сграда е оборудвана с: 

* Хранилна система включваща: 

 -  бункери за съхранение на фуража; 

 -  хранилни кошове; 

 -  хранилен път с транспортни средства /шнекове и транспортни ленти/. 

 

* Поилната система включваща:  казани, тръбопроводи и поилки, работещи на 

тегловен или капков принцип.  

 

*  Вентилационната система включва осеви вентилатори монтирани на високата част 

на сградата и приточни клапи за вкарване на свеж въздух. Така изградените 

вентилационни системи осигуряват необходимият за птиците свеж въздух и 

микроклимат в помещенията – температура и влажност. 

 

*   Осветление 

Изградената осветителна система осигурява изпълнението на светлинната програма и 

задоволява нуждата от интензивност на осветление. 

 

*  Отопление 

За отглеждането на кокошки-носачки отопление не се използва.Отделяната от птиците 

топлина в съчетание с уплътнените и топлоизолирани сгради осигуряват необходимата 

температура в помещенията. 

Отопление се използва при отглеждане на подрастващи птици и бройлери. 

Отоплителната система се състои от: 

- водогрейни котли с топлинна мощност 0.465 MW с използване на 

промишлен газьол; 

- Площадкова топлопреносна мрежа; 

- Плоски отоплителни тела в сградите. 

 

Горивно-отоплителната система временно е изведена от експлоатация. 

 

Актуализираното Комплексно разрешително допуска използване на газови калорифери 

с топлинна мощност  70 kW и печки на дърва. Оборудването осигурява максимално 

изискваната температура до 36 градуса, необходима през първите два дни от 
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настаняването на малките пилета. До 21 ден, според технологията за отглеждане, 

температурата плавно се понижава и след този период отопление не се използва. 

Преди настаняването на птиците сградите се почистват, дезинфекцират и застилат със 

слама. На технологичното оборудване се извършва профилактика съгласно 

действуващите инструкции. Персоналът изпълнява технологичния процес и утвърдената 

профилактична програма за отглеждане на птиците и документира дейностите. 

 *Жизненият цикъл на отглежданите в инсталацията птици e както следва:  

- кокошки-носачки - започва от 120 ден и продължава 52 седмици. 

- Подрастващи птици – започва от еднодневно пиле и продължава до 120 

ден. 

- Бройлери – започва от еднодневно пиле и продължава до 40 ден. След 

освобождаване се извършва почистване за период от 10 дена. 

 

• По условие 4.2 от КР: 

През 2019 год. производствена дейност е извършвана в двата производствени центъра, 

както следва: 

- ПЦ 4 - 96400 бр.кокошки носачки; 

- ПЦ 7  –  шест цикъла (зареждания)  с общо  276000 отгледани броя 

бройлери.  

Годишното количество произведена продукция, в т.ч. заетият брой места за птици в 

инсталацията е както следва: 

- ПЦ-4 -   1 брой цикъл (партида – зареждане на животни) х 96400 

заети места 

- ПЦ-7 - 6 броя цикли (партиди – зареждания на животни) х 46000 

заети места средно. 

Забележка: Тъй като зареждането на животни става в различно време по отделните 

сгради, се приема, че при отгледани 276 000 броя бройлера, средната стойност на 

заети места при 6 броя зареждания е 276 000 / 6 = 46 000. 

 

      Единица капацитет за инсталацията е 1000 бр.птици за един жизнен цикъл 

 

 

• Организационна структура на дружеството отнасяща се до управлението 

на околната среда. 

 

 Дружеството има изградена организационна структура по управелнието на околната 

среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговаращи по 

вземане на решения за отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са 

специалисти и служители за контрол на резултатите и отстраняване на възникнали 

несъответствия. Взаимодействията на отделните служители се осъществява по следната 

схема. 
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РИОСВ на чиято територия е разположена инспекцията:  

РИОСВ гр.Плевен 5800 , ул.Ал.Стамболийски №1 

 

Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията: 

Басейнова дирекция Дунавски район Плевен гр.Плевен 5800 ул.”Чаталджа” №60 
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3.2 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

  

С прилагане на СУОС, дружеството се стреми да извършва цялостна оценка на всички 

дейности на площадката, чрез контрол и съпоставяне на текущите разходи за горива, 

енергия, вода и спомагателни материали спрямо произведената продукция. 

 

3.2.1 Структура и отговорности. 

В поименен списък и Заповед са определени персонала и длъжностните лица, отговорни 

по изпълнението на условията, както и за внедряване и изпълнение на задачите от СУОС. 

С нарочна Заповед е определен Представител на Ръководството, отговарящ за 

поддържането на СУОС. 

 

3.2.2 Обмен на  информация. 

Изготвен е списък с имената на длъжностните лица, местоработата и телефонните 

номера отговорни за изпълнението на условията по КР. Списъкът е достъпен за всички 

служители. 

В дружеството има разработен актуален списък на органите /лицата,които следва да 

бъдат уведомявани съгласно условията в КР, техните адреси и начин за контакти 

(включително за спешни случаи). 

3.2.3 Документиране. 

Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се 

съхраняват на площадката от отговорно лице. В дружеството се съхранява актуален 

списък на нормативната уредба по околна среда, регулираща работата на инсталацията. 

 

3.2.4 Управление на документи. 

 Документите свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение 

на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Разработена е инструкция за 

актуализация на документите в случай на промени на нормативната уредба, в работата 

на инсталациите, както и изземване на невалидната документация. 

 

3.2.5 Оперативно управление. 

На площадката има разработени инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани в 

КР, и се предоставят на компетентният орган при поискване. 

 

3.2.6 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия. 

В дружеството се прилагат писменни инструкции които имат за цел да определят 

организацията и реда за действия при: 

- Мониторинг и периодична оценка  на съответствието на стойностите на 

техническите показатели с определените в КР ограничителни условия. 

- Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи мерки. 
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3.2.7 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. 

В дружеството са налице необходимите инструкции, планове за действие при аварийни 

ситуации, списъци, схеми, технически и помощни средства за противодействия на 

възможните аварии и тяхното предотвратяване. 

 

3.2.8 Записи. 

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на 

техническите и емисионните показатели и резултатите от оценката за съответствие с 

условията на КР. 

 

3.2.9 Докладване 

Ръководството на дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад 

за съответната година на хартиен и електронен носител. 

 

3.2.10 Актуализация на СУОС. 

 Същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира, за да се 

гарантира поддържане на необходимото ниво по отношение на околната среда. 
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3.3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ. 

 

Операторът осъществява контрол на ефективността на производствената дейност по 

отношение на използваните количества вода, енергия, спомагателни материали и горива. 

 

3.3.1 Използване на вода. 

Операторът използва вода за производствени и битови нужди от собствен водоизточник. 

Водовземането се извършва на база издадено актуално разрешително, съгласно Закона 

за водите и при спазване  на условията в него. 

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на 

технологичното оборудване свързано с поенето на птиците и за проверка на 

водопроводната мрежа, в които е реглавентиран реда за проверка, отстраняване на течове 

и установяване на причините за тях. /Условия 8.1.3 и 8.1.4/. 

Резултатите от проверките за техническото състояние на водопроводната мрежа се 

отразяват в рапортна тетрадка. Констатираните течове /аварии/ по водопроводните тръби 

се отстраняват по действащите правила. 

Консумираните количества вода за производствени нужди по условие 8.1.5.2. и 

направената оценка на съответствието по Условие 8.1.5.3. от КР показват  съотвествие 

на измерените и изразходвани количества с определените в КР разходни норми. 

Операторът разполага със записи на необходимите данни за изразходваните количества 

вода през отчетният период на 2019г. 

  

Консумацията на вода за 2019 год. е както следва: 

• За кокошките носачки (ПЦ 4): 

- Използвано годишно количество  -   8115 м3/год. 

- брой отгледани птици през годината  -  96400 бр. 

- Броя жизнени цикли (зареждания с животни)  -  1 брой. 

 

• За бройлери (ПЦ 7): 

- Използвано годишно количество  -  3198 m3/год. 

- Брой отгледани птици през годината  -  276 000 бр. 

- Брой жизнени цикли (зареждания с животни)  -  6 броя. 

 

Съгласно Условие 8.1.6.1: Консумацията на вода за производствени нужди за единица 

капацитет за отчетният период на 2019 г. е: 

- ПЦ 4 - 84,2 m3/единица капацитет (1000 бр. кокошки-носачки за жизнен цикъл); 

- ПЦ 7 - 11,58 m3/единица капацитет (1000 бр.бройлери за жизнен цикъл). 

 

Консумацията на вода за единица капацитет е получена чрез следното изчисление: 

Количеството на консумирана вода за производствен център се разделя на броя птици за 

цикъл, разделя се на брой цикли и се умножава се по 1000, т.е: 
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За ПЦ 4: 

8115 / 96 400 / 1* 1000 = 84,2 m3/единица капацитет за 2019 г. 

 

За ПЦ 7: 

3198 / 46 000 / 6 * 1000 = 3198 / 276 000 * 1000 = 11,58 m3/единица капацитет за 2019 г. 

 

По Условие 8.1.6.2. не са констатирани неосъответствия на измерените и изразходваните 

количества вода за производствени нужди. Поради липсата на неосъответствия не са 

предприемани коригиращи действия. 

 

Използването на вода през отчетният период за 2019 год. е отразен в таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1. Консумация на вода от собствен водоизточник 

 

 

Използвано 

годишно 

количество за 

2019 год., 

м3/год. 

Използвано 

количество за 

2019 год.,  

м3/ед.капацитет 

Разходна норма за 

ефективност, 

съгласно КР, 

м3/ед.капацитет 

Съответ-

ствие 

ПЦ 4 – кокошки-

носачки 
8115 84,2 91,25 да 

ПЦ 7 – бройлери 

и подрастващи 
3198 11,58 42,5 да 

Забележка: В действащото КР не е регламентирана норма за годишна консумация на вода, 

изразена като m3/год. 
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3.3.2 Използване на енергия. 

Операторът на инсталацията периодично оценява разхода на енергия и предприема 

мерки за достигане на оптимални норми на консумация при експлоатация на 

съоръженията. Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 

технологичното оборудване към производствените звена за интензивно отглеждане на 

птици съгласно Условие 8.2.1.2. Основни консуматори на електроенергия при 

инсталацията са системите за осветление и вентилация, от чиято работа в значителна 

степен зависи качеството на получавания продукт. 

Операторът прилага инструкция за измерване,изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електро и топло енергия съгласно Условие 8.2.2.1 от КР. 

Разходите на електроенергия се отчитат чрез монтираните електромери в 

трафопостовете на производствените центрове. Съгласно Условие 8.2.2.1. от КР се водят 

записи за отчетеният месечен разход на електро и топло енергия. 

 

През 2019г. горивно-отоплителната инсталация не е използвана. Отоплението на 

сградите в ПЦ 7 за отглежданите бройлери се осъществява с печки на твърдо гориво и 

газови калорифери – 4бр.  

 

Консумацията на електроенергия и на топлоенергия през 2019 год. е, както следва: 

 

Ел.енергия: 

• за кокошки носачки: 

- използвано годишно количество  -  497,6 MWh/год. 

- брой отгледани птици през годината  -  96400 бр. 

- жизнен цикъл (зареждане на птици)  -  1 брой 

• за бройлери: 

- използвано годишно количество  -  88,71 MWh/год. 

- брой отгледани птици през годината  -  276 000  бр. 

- жизнен цикъл (зареждания на птици)  -  6 броя 

 

Определените стойности са нанесени в таблица 3.2 в колона: използвано количество за 

единица капацитет. 

В изпълнение на Условие 8.2.3.1: За отчетният период на 2019 г. дружеството е 

консумирало 5,48 MWh/год. електроенергия за единица капацитет (общо за двата 

производствени центъра ПЦ 4 и ПЦ 7). 

Консумацията на електроенергия за единица капацитет е получена като: 

Количеството на консумирана електроенергия за производствен център се разделя на 

броя птици за цикъл, след което се разделя на брой цикли (брой зареждания на птици) и 

се умножава по 1000, т.е: 

За ПЦ 4: 

497.6 / 96 400 / 1* 1000 = 5,16 MWh/единица капацитет за 2019 г. 

 

За ПЦ 7: 

88.71 / 46 000 / 6 * 1000 = 88,71 / 276 000 * 1000 = 0,321 MWh/единица капацитет за 2019 

г. 

Забележка: Единица капацитет = 1000 птици за жизнен цикъл 



Допълнен годишен доклад за дейностите, за които е предоставено  Комплексно разрешително 

№ 140-Н1/2009г. актуализирано с Решение № 140-Н1-ИО-А1/2018г. 

„СПХ Инвест” АД гр.Славяново,  площадка гр.Славяново 11 

 

Топлоенергия: 

• за кокошки носачки   -  няма консумация на топлоенергия 

 

• за бройлери: 

- използвано годишно количество  -  79,5 MWh/год. 

- брой отгледани птици през годината  -  276 000 бр. 

- жизнен цикъл (зареждане на животни)  -  6 броя 

 

За отчетният период на 2019 г. дружеството е консумирало 0,288 MWh/год. топлоенергия 

за единица капацитет (за ПЦ 7, а за ПЦ 4 няма консумация). 

 

Консумацията на топлоенергия за единица капацитет е получена като: 

Количеството на консумирана топлоенергия за производствен център се разделя на броя 

птици за цикъл, след което се разделя на брой цикли (брой зареждания на птици) и се 

умножава по 1000, т.е: 

 

За ПЦ 4 – няма консумация на топлоенергия 

 

За ПЦ 7: 

79,5 / 46 000 / 6 * 1000 = 79,5 / 276 000 * 1000 = 0,288 MWh/единица капацитет за 2019г. 

 

Забележка: Единица капацитет = 1000 птици за жизнен цикъл 

 

Резултатите от потреблението на топлоенергия са отразени в таблица 3.2 

Таблица 3.2 

 

Годишна норма за 

ефективност, 

съгласно КР 

MWh/ед.капацитет 

Консумация за 2019 

год., 

MWh/ед.капацитет 

Съответствие 

    

Електроенергия: 

Общо за 2019 7,618 5,47  

Кокошки-носачки 5,47 5,16 Да 

Подрастващи птици 1,823 -  

Бройлери 0,325 0,321 Да 

    

Топлоенергия: 

Общо за 2019    

Кокошки-носачки Не се използва -  

Подрастващи птици 0,23 -  

Бройлери 0,64 0,288 Да 
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3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

Операторът използва утвърдена инструкция за измерване/изчисляване и документиране 

на използваните количества спомагателни материали и горива използвани в 

инсталацията за интензивно отглеждане на птици. Извършва се месечно отчитане 

консумацията на спомагателни материали и горива. 

Прилага се инструкция за оценка на съотвествието на годишните количества използвани 

спомагателни материали и горива с определените такива в условията на КР.През 

отчетният период няма установени несъответствия и не са предприети мерки за 

извършване на коригиращи действия. 

По Условие 8.3.3.1. операторът докладва съотвествие на количествата използвани 

спомагателни материали  и горива с определените в условията на КР. Информацията за 

използваните спомагателни материали   са отразени в Таблица 3.3.2.   

Таблица 3.3.1. не се попълва тъй като операторът няма определени норми в КР за 

употреба на суровини. 

В таблица 3.3.3 са отразени количествата горива, употребени за отопление при 

отглеждане на бройлери. 

Използваните дезинфекционни средства през 2019 год. са 163 kg: 

- GPS          - 18 кг 

- вирукуат  - 36 кг 

- командо    -23 кг 

- CID-A20   - 47 кг 

- Вирукил   - 39 кг 

 

Консумацията на дезинфектанти за единица капацитет е получена като: 

Количеството на използваните дезинфектанти за отчетната година за цялото 

предприятие се разделя на сумата от броя отгледани птици и се умножава по 1000, т.е: 

 

163 кг / (96400 + 276000) * 1000 = 163 / 363 400 * 1000 = 0,44 кг/единица капацитет за 

2019г. 

Забележка: Единица капацитет = 1000 птици за жизнен цикъл 

 

Таблица 3.3.2 

Спомагателни 

материали 

Консумация 

за 2019 год., 

t/y 

Годишно 

количество, 

съгласно КР, 

t/y 

Консумация 

за 2019, 

t/ед.капацитет 

Разходна норма 

за ефективност 

по КР, 

t/ед.капацитет 

Съответ-

ствие 

Дезинфектанти 0,163 0,388 0,44 1,7 Да 

 

Таблица 3.3.3 

Гориво 
Разрешена консумация,  

съгласно КР, t/y 

Употребено годишно 

количество, t/y 

Съответствие 

Промишлен газьол 120 т 0,00  

Дърва - 30 m3  

Пропан.бутан - 4973 kg  
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3.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 

продукти. 

Операторът съхранява спомагателните материали/дезинфектанти/ в закрито помещение 

с бетонен под, масивни стени и покрив. Във връзка с изискванията на нформационните 

листове за безопастност е изградена вентилационна система в помещението. На 

площадката са осигурени всички информационни листи за безопасност на съхраняваните 

вещества. Персоналът е запознат със съдържанието им. Всички вещества се съхраняват 

в оригинални опаковки, етикирани от производителите, съгласно Наредбата за реда и 

начина за класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и препарати. 

Операторът е разработил и утвърдил инструкция, съгласно Условие 8.3.4 за поддръжка 

и перодична проверка на съответствието на съоръженията – площадките за съхранение 

на спомагателни материали и горива към инсталацията по Условие 2 с  

експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на 

причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

Съгласно Условие 8.3.1.1. е налице съответствие на количествата използвани 

спомагателни материали и горива с условията на разрешителното. 

По Условие 8.3.6.1.  са извършвани следните  проверки за съответствие на съоръженията 

и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива: 

Производствен център 7 – бункери за съхранение на КФ, а в ПЦ-4 помещения за 

съхранение на дезинфектанти. 

На проверките не са констатирани несъответствия. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА. 

 

Комплексното разрешително с Условие 9.6.1.1 определя извършване на собствени 

периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от обекти с неподвижни източници. За инсталацията на „СПХ Инвест” АД такива 

източници са: 2 бр. комини на горивно – отоплителната инсталация с честота на 

измерване  веднъж на 2 години. 

Също така собствен мониторинг се предвижда чрез изчисляване на годишните 

количества на замърсителите в атмосферния въздух по приложение 4  на Ръководството 

за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискването на Регламент №166/2006г. (Условие 

9.6.1.4. в КР.) 

Съгласно Условие 9.6.1.5 операторът изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг 

на общият секретиран азот и фосфор и съответно емисиите на амоняк и прах във въздуха, 

съобразен с условията на разрешителното. 

 

 

4.1 Доклад по Европейският регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВ/ 

и PRTR. 

 

Оценката на вредните емисии от площадката в атмосферният въздух, водните обекти, 

канализационната система и почвата са докладвани в Таблици 1,2,3,4,5,7 и 8, с което е 

изпълнено Условие 9.6.2.6. 

 

  

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

  

Работата на инсталацията през отчетният период на 2019 г. се осъществява единствено 

при използване на вентилационните системи и изпускащи устройства, посочени в 

Таблици 9.2.2  и  9.2.4 на Разрешителното, съгласно Условие 9.2.1.  

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници 

не превишават посочените в съответните таблици стойности. 

Емисиите в атмосферата не превишават определените в таблиците норми за допустими 

емисии.  

За изпълнение на Условие 9.2.6 и във връзка с Условие 9.6.1.7 е извършен мониторинг 

на емисиите на амоняк във въздуха чрез използване на емисионни коефициенти. Методът 

на изчисление/оценка/ на емисиите е съгласуван с РИОСВ чрез плана за мониторинг. 

Оценяването на количествата на емисиите на амоняк във въздуха от всяко помещение на 

жизнено пространство за една птица за година се извършва чрез: 

- Използване на масовият баланс на азота въз основа на приеманият фураж  по 

групи птици 

- Масов баланс на азота в торовата маса и амоняк 

- Времепрестой на торовата маса в помещенията. 
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Изчисляване на емисиите на амоняк във въздуха от всяко помещение на жизнено 

пространство за една птица за година за всяка група птици (кг/год): 

 

Изчисленията се извършват по формулата: 

 NH3 = Nex х B xV    

Където: 

 NH3  -  общ емитиран амоняк от помещенията за едно жизнено пространство за 

година  ( кг/год ) 

 Nex    -   общ екстретиран азот за едно жизнено пространство за година (кг/год ) 

 В   -  коефициент за превръщане на азота в амоняк в торовата маса / 

представлява коефициент на изпарение,приет съгласно  „Агроекологична оценка на тор 

и постеля от кокошки – носачки и бройлери по съдържание на биогенни елементи и 

микроорганизми“ 

Количествената стойност за бройлери и кокошки – носачки е от 60 до 70% 

 V -   коефициент на престой на торта в помещенията за бройлери и кокошки- 

носачки – 100% 

 

Количеството на общият екстретиран азот /Nex/ за всяка група птици се изчислява по 

формулата: 

 Nex  = N x /1-U/ 

Където: 

 N  -  общият азот в дневните дажби  ( кг/год) 

 U  -  коефициент на усвояемост на азота (%) 

За кокошки – носачки коефициентът е  45% 

За бройлери – коефициентът е от 20 до 30%, в зависимост от възрастта /дните/. 

 

Количеството на общият усвоен азот  (N) от дажбите за всяка група птици се изчислява 

по формулата:  

 

 N= P x D x K x T x Z  ,  (кг/год) 

Където: 

                    P  -  съдържание на суров протеин  (%) 

Стойността на показателя се взема от Декларацията за съответствие на фуража. 

       за кокошки-носачки    -   16,75 : 17,82% 

       за бройлери                  -   от 18 до 23% 

                    D  -  дневна дажба  (кг/ден) 

      За бройлери и кокошки-носачки   -   0,120 кг/ден 
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                    K  -  коефициент,отразяващ наличието на азот в протеина (%).За бройлери и       

кокошки-носачки K – 16% 

                    T  -  дните на отчетният период 

за кокошки-носачки   -   365 дни 

за бройлери                  -    50 дни (включващо 40 дни жизнен цикъл и 10 дни за почистване) 

                    Z  -  коефициент,отчитащ усвояемостта на суровия протеин    (%) 

- за кокошки-носачки      -    55% 

- за бройлери                    -   70 до 80% 

 

ИЗЧИСЛЕНИЯ 

1. Общ усвоен азот от дажбите 

        N=P x D x K x T x Z 

1.1 за кокошки-носачки: 

P – 17% :  

D – 0,120 кг/ден 

K – 16% 

T – 365 дни 

Z – 55%  

          

N = 0.17 x 0.120 x 0.16 x 365 x 0.55 = 0.655  

            N = 0.655 кг/год 

 

1.2 за бройлери: 

P – 20% 

D – 0.120 кг/ден 

K – 16% 

T – 50 дни 

Z – 75% 

                

 N = 0.20 x 0.120 x 0.16 x 50 x 0.75 = 0.144 

            N = 0.144 кг/ж.ц. 

 

 

2. Емисии на общ екстретиран азот  (Nex) от жизнено пространство за една 

птица за година  /кг/год./ 

 

Nex = N x (1-U) 

 

2.1  за кокошки – носачки: 

N – 0.655 кг/год. 

U – 45% 

 

Nex = 0.655 x (1-0.45) = 0.655 x 0.55 = 0.36 

Nex = 0.36 кг/год. 
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2.2 за бройлери: 

N – 0.144 кг/ж.ц 

U – 25% 

 

Nex = 0.144 x (1- 0.25) = 0.144 x 0.75 = 0.108 

Nex – 0.108 кг/ж.ц. 

 

3. Емисии на амоняк /NH3/ във въздуха на жизнено пространство за една птица 

за година ( кг/год) 

 

NH3 = Nex B x V 

 

             3.1 за кокошки – носачки: 

Nex – 0.36 кг/год. 

B – 65% 

V – 100% 

            

NH3 = 0.36 x 0.65 x 1 = 0.234 

NH3 = 0,234 кг/год. 

 

 

         3.2 за бройлери: 

Nex – 0.108 кг/ж.ц. 

B – 65% 

V – 100% 

               

NH3 = 0.108 x 0.65 x 1 =0.07 

NH3 = 0.07 кг/ж.ц 

 

Резултатите от направените изчисления на емисиите на амоняк във въздуха не 

надвишават допустимите по КР стойности в Таблица 9.2.6 

 

Таблица 9.2.6 

Параметър 
Категория 

животни 

НДНТ-СЕН/кгNH3/ 

Жизнено пространство 

на едно животно,година 

Емисии на NH3 

за 2019 год. 

Амоняк,изразенкато HN3 
бройлери 0,08 0,07 

кокошки-носачки 0,315 0,234 

 

Операторът прилага инструкция за 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 съгласно 

Условие 9.3.2. 

Във връзка с Условие 9.3.3. в КР операторът прилага инструкция за извършване на  

периодична оценка за спазване на мерките за предотвратяване и ограничаване на 

неорганизираните емисии, установяване на причините и предприемане на коригиращи 

действия. 
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По условие 9.3.4. операторът предприема необходимите мерки за ограничаване на 

емисиите на прахообразни вещества, съгласно чл.70 от Наредба №1/27.06.2005г. за 

норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата 

от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

По смисъла на чл.70 от Наредба №1/27.06.2005г. попада дейността товарене, 

разтоварване, транспортиране и складиране на комбиниран фураж. Транспортирането на 

фуража се извършва със специализиран транспорт /фуражовоз/, който е снабден с 

необходимите накрайници за разтоварване, а товарният обем е максимално 

херметизиран. Съхранението на фуража в производствените центрове се извършва в 

метални бункери. Транспортирането на фуража до хранилният път се извършва с 

херметизирани шнекови изваждащи апарати.  Транспортното оборудване и бункерите 

за съхранение периодически се проверяват и обслужват. Дейностите се документират. 

За изпълнение на Условие 9.3.5. в КР Операторът спазва предписаните норми за 

намаляване на емисиите на амоняк от халета с дълбока сламена постеля чрез подбиране 

на подходящ хранителен режим за отглежданите птици и поддържане на оптимална 

влажност.  

По Условие 9.4. във връзка с Условие 9.4.1 и 9.4.2. Операторът осъществява дейности на 

площадката по начини, недопускащи разпространението на миризми извън границите на 

производствената площадка, като прилага инструкция за периодична оценка на мерките 

за предотвратяване /намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, за 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на корегирищи 

действия. През отчетния период няма установени несъответствия. 

През отчетният период на 2019 г. не са регистрирани неорганизирани емисии във въздуха 

от работата на инсталацията. 

Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители съгласно 

изискванията на ЕРИПЗ са отразени в Таблица 1 на ГДОС. 

По Условие 9.6.  

Горивно-отоплителната инсталация не е била в експлоатация през 2019 год. и 

дейността на съоръженията е временно прекратена. Поради това Операторът през 

2019 г. не е извършил собствени периодични измервания съгласно Глава 5 от Наредба 

6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани 

в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.  
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4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

  

На територията на площадката се образуват производствени отпадъчни води от 

измиването на производствените халета преди настаняване на птиците.  

Битово-фекалните отпадъчни води са формирани от персонала, обслужващ 

производствените центрове.   Технологичният процес на отглеждане на птици не изисква 

използване на охлаждащи води. Дъждовните води не са заустени в канализацията 

Смесеният поток от производствени и битово-фекални отпадъчни води се отвеждат в 

изградените водоплътни ями към съответната площадка /ПЦ/. Периодичното почистване 

на водоплътните ями се извършва от лицензирана фирма, съгласно сключен договор с 

ЕТ “Торнадо  2000-Любомир Кръстев“ и с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 

гр.Плевен за преработване и пречистване на отпадъчни води в ПСОВ с. Божурица. 

По Условие 10.1.4. Операторът прилага инструкция  за проверка състоянието на 

канализационната мрежа за отпадъчни води и оценка на загубите от течове, за 

установяване на течове и корегиращи действия за тяхното отстраняване. 

Резултатите от периодичните проверки за състоянието на канализационните мрежи за 

отпадъчни води се отразяват в рапортна тетрадка. 

През  2019 г. общото количество на отпадъчните води е 17 m3 от измиване на сгради. 

За периода на докладване Операторът е извършил 2 бр. проверки за състоянието на 

канализацията и водоплътните ями. Не са констатирани несъответствия. 

Канализационната система се проверява преди измиване на сградите, а почистването на 

ямите се извършва след запълване.  

 

 

4.4 Управление на отпадъците 

 

Образуваните отпадъци при работа на инсталациите по видове, код и наименование 

съгласно актуализираното комплексно разрешително са, както следва: 

 

КОД ОТПАДЪК 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 

19 10 01 Отпадъци от чугун и стомана 

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

20 01 21* Луминисцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак 

10 01 03 Увлечена /летяща/ пепел от изгаряне на необработена дървесина 

 

Във връзка с процедурата по преразглеждане  и актуализация на КР, включваща 

използване на печки на дърва за отопление на производствени сгради, е изготвен и 

съгласуван с РИОСВ – Плевен работен лист за класификация на отпадък с код: 

- 100103- Пепел от изгаряне на необработена дървесина. 

Отпадъците се събират по схемата за разделно събиране на отпадъци в съответствие с 

нормативната уредба. 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак се събират разделно, в 

закрито помещение на обозначена с табела площадка, съгласно Условие 11.3.4. от К.Р. 
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Класифицирането на отпадъците, начина на третиране, както и общо образуваните 

количества са докладвани и отразени в Таблици 4 и 5 от Приложение  1 на ГДОС. 

Операторът изпълнява условията в КР относно съхранението на видовете отпадъци, 

генерирани на площадката, в т.ч. – изискванията към помещенията 

/площадките/,съдовете за съхранение, обозначаването на отпадъците и подготовката им 

за предаване. 

Операторът прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхранение 

на отпадъците и за оценка на съответствие с условията на разрешителното. 

Образуваните на площадката отпадъци се транспортират със специализиран транспорт 

на фирми, притежаващи документи по чл.35 от 3УО за извършване на такава дейност въз 

основа на писмен договор,съгласно Условие 11.4.1 

По Условие 11.7.1. се извършва ежемесечно отчитане на образуваните и предадени 

отпадъци 

Във връзка с Условие 11.9.4 за отчетният период  са извършвани 2 бр. проверки . 

Несъответствия не са констатирани. 

Данните по Условие 11.9.2. за образуваните годишни количества /за периода на доклада/ 

са както следва: 

 

Код Отпадък 
Количество, 

t/y 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 0,014 

19 10 01 Отпадъци от чугун и стомана 0,00 

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

замърсени с опасни вещества 
0,007 

20 01 21* Луминисцентни тръби и други отпадъци,съдържащи живак 0,000 

10 01 03 Увлечена /летяща/ пепел от изгаряне на необработена дървесина 0,220 

 

Във връзка с Условия 11.7.1, 11.7.2 и 11.7.3 от КР Операторът извършва: 

измерване/изчисляване на количествата образувани отпадъци и регистрира месечните и 

годишните количества от инсталацията ; прилага инструкция за измерване, изчисляване 

и периодична оценка за съответствието на образуваните отпадъци с разрешените по К.Р. 

За отчетния период не са констатирани несъответствия с установените в КР норми. 

По Условие 11.А  -Управление на странични животински продукти: 

Отработената торова постеля се съхранява в сградите за отглеждане на птици, в 

съответствие с изискванията на Условие 11А.1. Прилага се инструкция за оценка на 

съответствието на съхранението: извършени са проверки. Не са констатирани 

несъответствия. 

Годишните количества странични животински продукти и площадките, на които са 

образувани са, както следва: 

Производствен център 7: 

- Площадка /сграда 7/3    -  21,5 т, в т.ч. – 0,220 т  пепел; 

- Площадка /сграда7/4    -    42,4 т. 

- Площадка /сграда 7/5   -   45,2 т. 
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Съгласно условията на подписаният с „Трансагро-2008“ ЕООД договор количествата са 

предадени с приемо-предавателни протоколи. 

По информация от „Трансагро-2008“ЕООД, отработената торова постеля ще се 

използва за наторяване. 

 

Информацията за дейностите по отпадъците е отразена в таблици 4 и 5 на Приложение 

№ 1 към ГДОС. 

 

4.5 Шум. 

  

Съгласно Условие 12.1.1. от КР за дейностите, които се извършват на производствената 

площадка нивата на шум не трябва да превишават следните стойности: 

По границата на производствената площадка: 

- Дневно ниво – 70 dB /A/ 

-     Вечерно ниво – 70 dB /A/ 

-     Нощно ниво - 70 dB /A/ 

В мястото на въздействие /най-близката жилищна зона/ 

- Дневно ниво – 55 dB /A/ 

-     Вечерно ниво – 50 dB /A/ 

-     Нощно ниво - 45dB /A/ 

 

С условие 12.2.1 от КР се изисква от оператора да извършва не по –малко от един път в 

рамките на две последователни календарни години собствени периодични измервания 

на: 

  - обща звукова мощност 

  -     еквивалентни нива на шум по границата на площадката: 

  - еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие 

Операторът прилага инструкции за наблюдение на показателите и за оценка на 

съответствието на измерените /установените / еквивалентни нива на шум по границата 

на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива. 

През отчетната 2019 год. са извършени СПИ в Производствен център 4 и Производствен 

център 7. 

Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория ИАОС,ГД „Лабораторно 

аналитична дейност“, Регионална лаборатория – Плевен. 

Резултатите са отразени в протоколи от изпитване  № 09-0890/05.09.2019 г и № 09-

0891/05.09.2019 г.Графичните нива на шум, определени  с КР № 140-Н1/2009 г. и 

актуализирано  2018 г. не са превишени. 

През отчетният период не са постъпили оплаквания за наднормени шумови емисии и не 

са установени несъответствия с посочените в КР максимално допустими нива. 

Коригиращи действия на са предприемани. 

Резултатите от проведените СПИ са отразени в Таблица 6 на Приложение 1 от Г.Д. 
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4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

   

От дейността на инсталацията не се генерират замърсители, които биха довели до 

увреждане на почвата и подземните води.  

Операторът на инсталацията прилага необходимите мерки за изпълнение условията на 

КР за опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

• Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове по 

тръбопроводи и мерки за отстраняване на разливи и течове по Условие 13.1.2; 

• Прилага се инструкции за проверка на канализационните мрежи и изгребните ями 

по Условие 13.1.7 и 13.1.8; 

• Извършва товароразтоварните работи на определените за целта площадки. 

Операторът извършва собствен мониторинг на почвите по показатели и периодичност 

съгласно Таблица 13.2.2. Анализите се извършват от акредитирани лаборатории.По 

Условие 13.2.1. Операторът е съгласувал с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на 

почвите,съобразен с условията на Комплексното разрешително.  

Извършен е собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на 

площадката както следва: 

През 2017 год. по показатели: активна реакция PH и общ азот. 

През 2019 год. по показател фосфати. 

Пробовземането и анализите са извършени от акредитирани лаборатории. За показател 

фосфати резултатите са съгласно Протокол от изпитване № 09-1064/25.10.2019 год. на 

Регионална лаборатория Плевен-09. 

Данните са посочени в Таблица 8 на Приложение 1 към ГДОС. 

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от 

мониторинга с показателите по КР. 

По Условие 13.3 операторът документира и съхранява: 

• Резултатите от изпълнението на инструкциите по условия 13.1 и 13.4 

• Резултатите от собственият мониторинг на почви по Условие 13.2.2 

• Резултатите за съответствие на данните от мониторинга на почвите и базовото 

състояние. 

• Води дневник за регистриране на времето на установените разливи, тяхната площ, 

състав и степен на замърсяване. 

 

През отчетния период няма допуснати и регистрирани разливи на вредни и опасни 

вещества на територията на площадката.  
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5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР/ИППСУКР/. 

  

За отчетният период не е разработвана и изпълнявана инвестиционна програма за 

привеждане в съответствие с условията на КР. 

 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ. 

 

По Условие № 16 от КР: 

С решение на Съвета на Директорите от 03.07.2017г., считано от 20.08.2017г. се 

прекратява работата на следните части от инсталацията за интензивно отглеждане на 

птици: 

• Инсталация за обработване на суровини за производство на хранителни 

продукти – ЯЙЦЕСКЛАД, с капацитет 2500т/год. 

• Люпилня с капацитет – 1000000бр./год. 

Двата обекта не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

Изготвен е план за закриване на дейностите на тези площадки. Мероприятията са 

изпълнени. 

В процес на изпълнение са мероприятията по плана за извеждане от експлоатация на 

Производствен център 3 с капацитет 100000 места за птици. Изготвен е и е представен 

в РИОСВ – Плевен актуализиран план за извеждане от експлоатация на обекта. 

 

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ. 

 

7.1 Аварии. 

Операторът прилага инструкция за оценка на риска от аварии съгласно Условие 14.1 

при извършване на организационни и технически промени. За целта е изготвен 

Доклад за класификация на съоръженията с нисък или висок рисков потенциал. 

Изготвена е оценка за безопасността при съхранението на опасни химически 

вещества и смеси.  

Изготвен е Авариен план за прогнозиране и действие в случаи на аварийни ситуации.     

През отчетния период   не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите 

към нея съоръжения, които да водят до: 

• Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, 

определени в КР. 

• Непланирана емисия 

• Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води 

или е застрашил въздуха и /или почвата, или при който се изисква Общината 

да реагира незабавно. 

По Условие 15 Операторът не е констатирал анормални режими на работа за отчетният 

период. 
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7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

която е издадено КР.  

 

За отчетният период в Дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно 

замърсяване на околната среда вследствие дейността на инсталацията за интензивно 

отглеждане на птици. 

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1 към ГДОС. 

 

 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД 

                                               

 

                Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

допълнения годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено 

комплексно разрешително № 140-Н1/2009г., актуализирано с Решение № 140-Н1-ИО-

А1/2018г. на „Славяна” АД, гр.Славяново, площадка гр.Славяново. 

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

от този доклад на трети лица. 

 

Април 2020 г. 

 

 

 

 

Подпис:……………………………………..      

    

 

Име на подписващият: Гълъбина Моцева 

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор 

 

 


