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1. Увод 

1.1. Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно 
разрешително (КР):  

Инсталация за интензивно отглеждане на родителски стада за бройлери – т.6.6.а) от 
Приложение №4 на ЗООС 

 

1.2. Адрес по местоположение на инсталацията/ите:  

гр.Русе, ПИ №000434 по плана на гр. Русе, м. “Чифлика” – площадка Средна кула 

1.3. Регистрационен номер на КР:  

№ 293-Н1-И1-А1/2018 

1.4. Дата на подписване на КР:  

20.05.2015г. 

Дата на актуализация на КР: 14.02.2018  

1.5. Дата на влизане в сила на КР: 

03.06.2015г. 

1.6. Оператор на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е 
притежател на разрешителното:  

„ГРАДУС-98” АД – оператор и собственик на инсталацията  

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

гр. Стара Загора  

кв. Индустриален  

Тел. 042/600 918  

Факс: 042/600 382  

e-mail: gradus@gradusbg.com 

1.8. Лице за контакти:  

Димитър Койчев – организатор производство 

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

с. Червена вода, Птицеферма Градус 

Тел. 082/82 64 04  

Факс: 082/82 64 05  

e-mail: gradusrusse@gradusbg.com 

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията/инсталациите: 

Дейността на “Птицекомбинат- Русе”, площадка „Средна кула”, е насочена към 
отглеждане на родителски стада за бройлери и производство на разплодни яйца. При 
осъществяване производствената дейност на площадката се спазват стриктно специфични 
изисквания, обусловени от технологията на отглеждането на птиците.  
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На територията на площадката са изградени единадесет броя производствени сгради за 
отглеждане на птици, всяка с площ 1 200 м2.  

Птиците се оглеждат подово върху дебела несменяема  постеля /оризова шлюпка/. 
Отглеждането на една партида /едно родителско стадо/ продължава в рамките на 60÷64 
седмици. В зависимост от възрастта им птиците се разделят на следните видове: подрастващи 
родители – до 20 седмица; продуктивни родители – до 60÷64 седмица. Птиците се изхранват с 
фураж по следната схема: стартер 1÷42 ден; гроуер 43÷126 ден; предснасящ 127÷154 ден и 
родителски – след 155 ден. 

Храненето на птиците е напълно автоматизирано. Всяко хале разполага с един бункер за 
храна, който се зарежда от външна фирма с фураж всяка седмица, по предварителна заявка от 
оператора. Чрез извеждащ шнек храната се подава към хранилните линии. 

Прилага се разделно полово хранене, при което мъжките екземпляри не използват 
хранилките на женските. По този начин се контролира количеството фураж, което мъжките 
консумират. 

Поителния режим се осигурява посредством нипелни поилки с капкоуловители и 
вакуумни поилки. 

Яйцата се изнасят от родителското хале посредством механична яйцесъбираща лента и 
веднага се подлагат на сортиране.  

Яйцата през ден се експедират за люпилня извън територията на площадката.  

Всички транспортни средства, влизащи на територията на площадката, всички хора 
/работещи в предприятието и външни посетители/, помещенията за отглеждане на 
подрастващите и  родителските стада, оборудването в халетата, товаро-разтоварните рампи, 
се подлагат на дезинфекция.  

Профилактична дезинсекция се провежда през пролетта при затопляне на времето, 
когато се активизират презимувалите мухи и личинки.  

За извършване на мероприятия по дезинсекция и дератизация операторът има сключен 
договор с външна филма.  

Отоплението на всички производствени сгради на територията на площадката се 
извършва посредством брудери на природен газ, които нямат изпускащи устройства /комини/ 
или чрез отоплителни инсталации на твърдо гориво (въглища и/или екопелети). Всяка сграда е 
снабдена с вентилационна система. 

1.11. Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите:  

Производствен капацитет – 90 090 места за птици  

През 2020 г. площадката е работила на непълен капацитет. Средният брой отглеждани 
птици през 2020 г. е 69 066 птици. 

1.12. Организационна структура на фирмата, отрасяща се до управлението на 
околната среда: 
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1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:  

РИОСВ-Русе  

1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 
инсталацията/инсталациите:  

Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен. 

2. Система за управление на околната среда/СУОС/ 

Съгласно изискванията на условията, поставени в Комплексно разрешително № 293/2008 
г, „Градус-98” АД има разработена и внедрена Система за управление на околната среда. 
Системата е актуализирана през 2015 година след изменение на действащото комплексно 
разрешително за инсталацията с Решение № 293-Н1-И0-А0/2015 година на Изпълнителния 
директор на ИАОС. 

През 2017 година е старирана процедура по актуализация на КР № 293-Н1/2015 г., 
свързана с писмо изх. № 91-00-8/16.03.2017 година на МОСВ във връзка с публикуването на 
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). 

Процедурата е приключена на 14.02.2018 година с актуализация на КР № 293-Н1-А1/2018 
г. 

Във връзка с поставени нови условия в резултат на актуализация на комплексното 
разрешително през 2018 година е актуализирана и Системата за управление на околната 
среда, действаща в обекта.  

Разработени са изискуемите нови инструкции и са актуализирани част от въведените 
такива. Актуализацията на СУОС е внедрена от дата 28 февруари 2018 година. 

През 2019 година е актуализирана и внедрена И-8.2.1.2. Инструкция за експлоатация и 
поддръжка на осветителната и вентилационната системи - основни консуматори на 
електроенергия. – версия 03. 

През 2020 година със Заповед № 03-СУОС/2020 година е променено отговорното лице за 
СУОС. 

2.1. Структура и отговорности 

съвет на директорите 

организатор производство 

отговорно лице 
по отпадъците 

началник 
производство 

ръководител център 
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Операторът е определил персонала, който ще извършва конкретни дейности по 
изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в 
разрешителното със заповед на организатор производство. 

Във всяка от изготвените инструкции е определен отговорният персонал за изпълнението 
й. 

2.2. Обучение 

В съответствие с добрите управленски практики, операторът работи активно в следните 
насоки: мотивиране, обучение и контрол на персонала по отношение на управление на 
околната среда. 

Изготвени са годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от 
нуждите за обучение. 

2.3. Обмен на информация 

Притежателят на разрешителното прилага писмена инструкция за периодична оценка на 
наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията, произтичащи от нови 
нормативни актове. Създадена е вътрешна организация за уведомяване на ръководния 
персонал за предприемане на необходимите организационни/технически мерки действия за 
постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. 

2.4. Документиране 

Резултатите от прилагането на разработените и внедрени инструкции се документират в 
дневници, протоколи от проверки и чек листове, които се съхраняват в обекта. 

2.5. Управление на документи 

Неактуалните документи – инструкции и записи към Системата за управление на 
околната среда се съхраняват в архив за период 5 години от датата на отмяната им. 

2.6. Оперативно управление 

В изпълнение на Условие № 5.1. са изготвени всички инструкции за експлоатация и 
поддръжка, изисквани с КР. 

В изпълнение на Условие № 5.2. са изготвени всички инструкции за мониторинг на 
техническите и емисионните показатели, съгласно условията на КР. 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

В изпълнение на Условие № 5.3. се прилагат писмени инструкции за периодична 
проверка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с 
определените в условията на разрештелното. 

В изпълнение на Условие № 5.4. се прилагат писмени инструкции за установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по условията на КР № 293-Н1-А1/2018 г. 

Притежателят на разрешителното е определил възможните аварийни ситуации и в 
Аварийния план са избрани най-подходящите начини на действие. 

Правят се редовни проверки на средствата за оповестяване на авариите. 

Периодично се проверява изправността и годността на пожарогасителите.  

През 2020 година не са регистрирани аварийни ситуации в обекта. 
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2.9. Записи 

В инструкциите, изисквани по КР № 293-Н1-А1/2018 г., е предвидено документиране и 
съхраняване на резултатите от изпълнението им. Цялата събрана документация във връзка с 
изпълнение на задълженията на оператора по екологичното законодателство се съхраняват на 
площадката. 

2.10. Докладване 

“Градус-98” АД  предоставя при поискване от компетентните органи всяка допълнителна 
информация относно изпълнението на условията в разрешителното.  

Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, 
за които е предоставено комплексното разрешително. Резултатите от проведен собствен 
мониториг са представени в настоящия доклад. 

2.11. Актуализация на СУОС 

През 2017 година е старирана процедура по актуализация на КР № 293-Н1/2015 г., 
свързана с писмо изх. № 91-00-8/16.03.2017 година на МОСВ във връзка с публикуването на 
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). 

Процедурата е приключена на 14.02.2018 година с актуализация на КР № 293-Н1-А1/2018 
г. 

Във връзка с поставени нови условия в резултат на актуализация на комплексното 
разрешително е актуализирана и Системата за управление на околната среда, действаща в 
обекта.  

Разработени са изискуемите нови инструкции и са актуализирани част от въведените 
такива. Актуализацията на СУОС е внедрена от дата 28 февруари 2018 година. 

През 2019 година е актуализирана и внедрена И-8.2.1.2. Инструкция за експлоатация и 
поддръжка на осветителната и вентилационната системи - основни консуматори на 
електроенергия. – версия 03. 

През 2020 година със Заповед № 03-СУОС/2020 година е променено отговорното лице за 
СУОС. 

3. Използване на ресурси 

3.1. Използване на вода 

Използването на вода за производствени нужди се осъществява от един брой кладенец 
(ТК1) с географски координати N 43° 47’ 53,1” и E 26° 02’ 01,2”, намиращ се на територията на 
гр. Русе, кв. “Образцов чифлик”.  

Срокът на Разрешително за водоползване №0500/23.08.2001 г., променено с 
Разрешително № 0500/09.04.2004 г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на 
водите - Дунавски район с център гр. Плевен срокът на действие на Разрешителното е до 
23.08.2022 г.  

С Решение № 2495/08.08.2018 г. за изменение на Разрешително № 0500/09.04.2004 г. на 
Директора на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център гр. 
Плевен е извършена промяна на титуляра на разрешителното, без да се засягат другите 
параметри в разрешителния документ. 
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Водата за производствени нужди включва водата за поене на птиците и за почистване на 
халетата след края на производствения цикъл. 

Таблица 3.1. 

Източник 
на вода 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Годишна норма 
за ефективност 
при употребата 
на вода, м3 за 

единица продукт, 
съгласно КР

Използвано 
годишно 

количество 

Използвано 
количество за 

единица 
продукт 

Съответствие 

ТК1 - 
218,3 

м3/1000 бр. 
птици/година

7376,9 м3 
106,809 

м3/1000 бр. 
птици/година 

да 

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи И-8.1.3. Към 
инструкцията се води регистрационен формуляр, в който се вписват всички изменения, 
настъпили в процеса на експлоатация, както и необходимостта от текущи и основни ремонти. 

През 2020 година на база извършени огледи не са установени течове в поилните 
инсталации, експлоатирани на площадката. 

Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на 
водопроводната мрежа на площадката И-8.1.4. В изпълнение на инструкцията през 2020 година 
са извършвани периодични проверки на състоянието на водопроводната мрежа, които са 
документирани в регистрационния формуляр към инструкцията. Резултатите от проверките 
през 2020 година не са установили течове. 

Отчитането на количеството вода за производствени нужди от инсталацията се извършва 
чрез водомерните устройства към всяко производствено хале. 

Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходените количества вода 
за производствени нужди И-8.1.5.2.  

Резултатът за използваното количество за единица продукт се изчислява съгласно И-
8.1.5.2. 

Прилага се инструкция за за оценка на съответствието на изразходените количества вода 
за производствени нужди с нормата по Условие № 8.1.2. на КР- И-8.1.5.3. През 2020 година не е 
установено несъответствие с годишната норма за ефективност при употребата на вода. 
Резултатите от изпъленение на инструкцията са документирани в регистрационен формуляр за 
оценка на съответствието на изразходваните количества вода с условията на КР, който се 
съхранява на площадката. 

3.2. Използване на енергия 

На площадката на „Градус- 98” АД има 1 брой електромер, който измерва общото 
количество на консумираната енергия.  

Таблица 3.2. 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
електроенергия, MWh 
за единица продукт, 

съгласно КР

Използвано 
количество за 

единица продукт 
Съответствие 

Електроенергия 
8.6 

MWh/1000 птици/год
6,599 MWh/1000 

птици/год
Да 

Операторът прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на осветителната и 
вентилационната система към всяко производствено хале И-8.2.1.2. Резултатите от 
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тетехническата поддръжка на оборудването се документират в регистрационен формуляр към 
инструкцията. 

Прилага се инструкция за документиране на изразходваните количества електроенергия 
за производствени нужди И-8.2.2.1. Към инструкцията се попълва дневник, отразяващ 
месечната консумацията на енергия и изчислената годишна норма на ефективност за 
количество електроенергия за единица продукт. Оценка на съответствието на изчислените 
количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие № 8.2.1.1., в това 
число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия за отстраняването им се документират в регистрационен формуляр към инструкция И-
8.2.1.2.  

През 2020 година се отчита съответствие с годишна норма за ефективност при 
употребата на електроенергия. Резултатите от изпълнение на инструкция И-8.2.1.2 се 
съхраняват на площадката. 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

3.3.1. Суровини 
Таблица 3.3.1. 

Суровини 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно КР

Употребено 
годишно 

количество 

Количество за 
единица 
продукт 

Съответствие

- - - - - -

През 2018 година с актуализация на КР съгласно Условие 8.3.2. и Условие 8.3.3., 
поставено с Решение № 293-А1/2018 година, операторът има задължения да документира и 
докладва веднъж годишно, като част от ГДОС: 

- годишната консумация на фураж за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 
Приложение № 4 към ЗООС; 

- годишната консумация на горива за отоплението на инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС. 

Условията влизат в сила от 22.02.2021 година. 

В изпълнение на поставените нови условия към обекта на 28.02.2018 година е 
разработена работна инструкция И-8.3.2.1.  за годишно документиране на консумацията на 
фураж и горива за отопление в инсталацията. Инструкцията влиза в сила от 22.02.2021 година. 
По тази причина не се докладва за 2020 година. 

Таблица 3.3.1. не е попълнена.  

3.3.2. Спомагателни материали 

Таблица 3.3.2. 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно КР

Употребено 
годишно 

количество 

Количество 
за единица 

продукт 
Съответствие 

- - - - - - 

КР не поставя условия по отношение на количеството спомагателни материали, 
използвани в инсталацията, поради което таблица 3.3.2. не е попълнена.  

3.3.3. Горива 
Таблица 3.3.3. 
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Горива 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно КР

Употребено 
годишно 

количество 

Количество 
за единица 

продукт 
Съответствие 

  

През 2018 година с актуализация на КР съгласно Условие 8.3.2. и Условие 8.3.3., 
поставено с Решение № 293-А1/2018 година, операторът има задължения да документира и 
докладва веднъж годишно, като част от ГДОС: 

- годишната консумация на фураж за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 
Приложение № 4 към ЗООС; 

- годишната консумация на горива за отоплението на инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС. 

Условията влизат в сила от 22.02.2021 година. 

В изпълнение на поставените нови условия към обекта на 28.02.2018 година е 
разработена работна инструкция И-8.3.2.1.  за годишно документиране на консумацията на 
фураж и горива за отопление в инсталацията. Инструкцията влиза в сила от 22.02.2021 година. 
По тази причина не се докладва за 2020 година - таблица 3.3.3. не е попълнена.  

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

Дизеловото гориво се съхранява в резервоар с обем 3 150 литра към два броя аварийни 
дизелови агрегата. Помещението, в което се намира резервоарът притежава подова настилка и 
странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под 
сградата и няма връзка с канализацията.  

На територията на площадката не се съхраняват други опасни химични вещества. 

На разположение в обекта е информационен лист за безопасност за дизела. 

Съхранението на ОХВиС отговаря на условията за съхранение, посочени в 
информационния лист за безопасност и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни 
химични вещества и смеси. 

Газоразпределителната мрежа е на сервизно обслужване. Водят се ревизионни книги за 
всяко съоръжение, които се контролират от Държавна агенция за метрологичен и технически 
надзор. Определен е служител, който следи за възникване на аварии. 

През 2020 година са извършени проверки за съответствието на съоръженията и 
площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните 
изисквания и условията на КР, като не са установени несъответствия. Не са установени течове 
от наличния резервоар за дизелово гориво. Резултатите от направените проверки са 
документирани и се съхраняват на площадката. 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредните вещества 
(ЕРЕВВ) и PRTR 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

   
Емисионни прагове 

(колона 1)
  

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Във въздух 
(колона 1а) 

Във води 
(колона 1б)

В 
почва 

(колона 1с)

Праг за 
пренос на 

замърсител
и извън 
площ. 

Праг за 
производ

-ство, 
обработк

а или 
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(колона 2) употреба 
(колона 

3)
  Кг/год. Кг/год. Кг/год. Кг/год. Кг/год.

6# 
7664-
41-7 

Амоняк (NH3) 
11755,79 

(21755,79) 
(С)

- - - 
* 

(10000) 

86# - 
Фини прахови 
частици <10µm 
(ФПЧ₁₀) 

- 
(-)  
(С) 

   (50000) 

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух: 

Съгласно условие № 9.5.5. 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. Определените с условия 9.5.1 в КР вещества за 
докладване са амоняк и прах. 

Съгласно условие 9.4.3.4. мониторинг на праховите емисии се извършва от 22.02.2021 
година,  в тази връзка докладването за 2020 година се извършва само за замърсител амоняк. 

Изчислените стойности на замърсителя са посочени в Таблица 1. 

Емисиите в атмосферния въздух са изчислени съответствие с Условие 9.1.2.1., поставено 
с Решение № 293-Н1-И1-А1/2018 г.  

През 2020 година операторът не е изнасял торови маси към обособените торищни 
площадки. По тази причина не се докладва замърсител N2O от системи за управление на торта. 

Изчисления за 2020 година: 

NH3 = 69066 птици* 0.315 = 21755,79 кг/год. 

През 2020 година на територията на обекта са прилагани мерки за намаляване на емисиите на 
амоняк от производствените халета в съответствие с поставено Условие 9.2.6 с Решение № 
293-Н1-И1-А1/2018 г., а именно: 

- отглеждане върху дълбока постеля с принудителна вентилация, така че същата да е със 
сухо съдържание минимум 60-70%; 

- редовно отстраняване на торта от халетата. 

Емисии на вредни вещества в отпадъчните води: 

Операторът няма задължения да докладва пренос на замърсители с отпадъчните води. 

Отпадъци 

Количеството на образуваните на площадката и количеството на пренесените извън 
площадката опасни отпадъци за всеки един отпадък по отделно е по-малко от 2 тона за 2020 
година  

Количеството на образуваните на площадката и количеството на пренесените извън 
площадката неопасни отпадъци за всеки един отпадък по отделно е по-малко от 2000 тона за 
2020 година.  

Съгласно чл.5, т.1.б) на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски 
регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), количествата на образуваните и 
пренесени извън площадката опасни и неопасни отпадъци не трябва да бъдат докладвани. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
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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** - - - - - -

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

Съгласно Условие 9.4.3.3. веднъж годишно операторът извършва мониторинг на 
емисиите на амоняк във въздуха, чрез оценка с използване на емисионни коефициенти. 
Резултатите от проведения мониторинг са представени в Таблица 4.2-1. към ГДОС и Таблица 1 
от  Приложение 1  към настоящия ГДОС. 

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.  

През 2020 г. печките на твърдо гориво не са използвани за отопляване на 
производствените сгради. 

В съответствие с Условие 9.5.5. е извършено определяне на годишните количества на 
замърсителите във въздуха.  

В Таблица 4.2.-1 е представено обобщение на резултатите за 2020 година от 
направените изчисления: 

Таблица 4.2-1. Годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г. и Условие 9.1.2.1. от 
КР 

Замърсит
ел 

НДНТ-СЕН, 
NH3 / жизнено 
пространство 

за едно 
животно / 

година – до 
21.02.2021 

година 

Годишни 
емисии 
(kg/год.) 

Емисии на 
единица 
продукт 
(kg/1000 

птици/година) 

Прагове 
на 

годишни 
емисии 

съгласно 
Регламент 

(kg) 

Съответствие 

Амоняк 0,315 21755,79 315 10 000.00 11755,79 над 
прага за 

замърсителя

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

Операторът разполага със следната документирана информация: 

 емисии на амоняк във въздуха за жизнено пространство за едно животно/година 

През 2018 година с актуализация на КР съгласно Условия 9.1.2.1. и 9.1.3., поставени с 
Решение № 293-Н1-И1-А1/2018 година, операторът има задължения да документира и да 
прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на изчислените 
стойности на контролираните параметри с определените стойности в Таблица 9.1.2.1., 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 
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В изпълнение на поставените условия е разработена работна инструкция И- 9.1.3. за 
извършване на периодична оценка съответствието на изчислените стойности на 
контролираните параметри с определените стойности в таблицата към Условие 9.1.2.1. 

 

Параметър 

НДНТ-СЕН 
(kg NH3/жизнено 

пространство за едно 
животно/година) до 

21.02.2021 г.

2020 година 
(kg NH3/жизнено пространство 

за едно животно/година)  

Амоняк, изразен като NH3 0,315 0,315 

Извършената оценка за съответствие не установява отклонения от контролираните 
параметри. 

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

2020 година. Необходимата информация се документира в Регистрационен формуляр 
„Изчисляване на годишните стойности на замърсителите в атмосферния въздух”. 
Информацията е представена в Таблица 1 към настоящия ГДОС.  

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на наличието на източници 
на неорганизирани емисии на площадката И-9.2.2. Извършените проверки през 2020 година са 
документирани в регистрационни формуляри – през отчетния период не е установено наличие 
на източници на неорганизирани емисии на територията на площадката.  

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка спазването на мерките за 
предотвратяване на неорганизирани емисии И-9.2.3. Резултатите от извършената оценка през 
2020 година са документирани в регистрационен формуляр към инструкцията. 

През 2020 година са прилагани следните мерки за намаляване/редуциране на 
количеството амоняк, емитиран от производствените халета: 

- отглеждане върху дълбока постеля с принудителна вентилация, така че същата да е 
със сухо съдържание минимум 60-70%; 

- редовно отстраняване на торта от халетата. 

Документиране на информацията за прилаганите мерки се извършва чрез записи в: 

- дневник за образуване и изнасяне на торови маси; 

- отчетна книга за отпадък с код 02 01 06 – за торовите маси, предавани за последващо 
оползотворяване към инсталация за производство на биогаз; 

- дневник за поддръжка на вентилационните системи. 

На територията на обекта се прилагат следните мерки за намаляване на праховите 
емисии от всяко помещение за животни: 

- Прилагане на хранене ad libitum 

- Ръчно застилане на постелята; 

- Използване на гранулирани фуражи и добавяне на мазни суровини към тях. 

В обекта се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. За 2020 година 
оценката е документирана в регистрационен формуляр за оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. Не са 
установени отклонения. 

През 2020 година в дружеството не са получавани оплаквания за миризми. 
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Смесеният поток производствени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води се 
отвежда във водоплътни събирателни шахти. След събирането на достатъчен обем водите се 
извозват чрез специализиран транспорт съгласно условията на КР. Емисиите могат да бъдат 
изчислени на база предадения обем отпадъчни води.  

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 
канализационните мрежи на площадката дружеството и водоплътните изгребни ями И-10.1.3. 
Проверките през 2020 година са документирани в регистрационен формуляр към инструкцията. 
Извършени са две извънредни проверки за водоплътност на съоръженията. Не са установени 
отклонения и течове през отчетната 2020 г. 

Операторът няма задължение да докладва годишни емисии съгласно КР. 

През 2020 г. са предадени 16 м3 отпадъчни води в ПСОВ, собственост на оператора, 
разрешена с КР № 310-Н2-И1-A1/2018 г.  

4.4. Управление на отпадъците 

4.4.1. Отпадъци 

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

Реално 
измере-но

Производствени отпадъци
сгурия, шлака и 
дънна пепел от 

котли (с 
изключение на 
пепел от котли, 

упомената в 10 01 
04) 

10 01 01 --- 0 - - не 
собствен 
транспо

рт 
да 

Хартиени и 
картонени опаковки  

15 01 01 1.0 0 - - да 
От 

външна 
фирма

да 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 0.5 0,020 - - да 
От 

външна 
фирма

да 

Опасни отпадъци
Опаковки, 

съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или 
замърсени с 

опасни вещества 
/пластмасови/ 

15 01 10* 0.2 0,033 - - да 
От 

външна 
фирма 

да 

Луминесцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи живак 

21 01 21* 0.05 0,047 - - да 
От 

външна 
фирма 

да 

животински 
изпражнения, 

02 01 06 540.54 172,500 6.0 2,498 не 
От 

външна 
да 
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урина и тор 
(включително 
използвана 

постелна слама), 
отпадъчни води, 

разделно събирани 
и пречиствани 

извън мястото на 
образуването им 

фирма 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотво 
ряване на 

площадката 

Обезвреж 
дане на 

площадката 

Име на външната 
фирма, 

извършваща 
операция по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ 
ствие 

животински 
изпражнения, 
урина и тор 

(включително 
използвана 
постелна 
слама), 

отпадъчни води, 
разделно 

събирани и 
пречиствани 

извън мястото 
на образуването 

им 

02 01 06 не не 
Градус – 2 

172,500 тона 
оползотворяване 

да 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 не не 
Инвест Стил ЕООД 

0,050 тона 
оползотворяване 

да 

Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 

опасни 
вещества или 
замърсени с 

опасни 
вещества 

/пластмасови/ 

15 01 10* не не 
Инвест Стил ЕООД 

0,035 тона 
оползотворяване 

да 

Луминесцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи 

живак 

21 01 21* не не 
Инвест Стил ЕООД 

0,041 тона 
оползотворяване 

да 

Съгласно Регламента за ЕРИПЗ праговите стойности за преноса на отпадъци извън 
площадката са 2 тона на година за опасни отпадъци и 2 000 тона на година за неопасни 
отпадъци.  

През 2020 година операторът не е достигал праговите стойности, указани в Регламента. 
По тази причина не се докладва пренос на отпадъци извън територията на площадката. 
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В изпълнение на Условие 11.1.2. е изготвена инструкция за периодична оценка на 
съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадък с  код 02 01 06 в 
съответствие с условиие 11.1.1. на КР – И-11.1.2.  

Инструкцията е въведена с актуализацията на комплексното разрешително. Не са 
установени несъответствия при извършената годишна проверка за спазване на нормата за 
ефективност за отпадъка. 

В изпълнение на Условие 11.7.2. е изготвена инструкция за измерване/изчисляване на 
образуваните количества отпадъци и торови маси (от 22.02.2021) в съответствие с условията 
на КР – И-11.7.2. 

Записите от 2020 година към инструкцията потвърждават изпълнението на поставените 
условия. 

В изпълнение на Условие 11.7.3. е изготвена инструкция за оценка на съответствието на 
наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията 
на КР – И-11.7.3.  

През 2020 година не са установени несъответствия с поставените условия в КР. 

Предварителното съхранение на образуваните в обекта отпадъци се извършва в 
съответствие с нормативните изисквания и условията, поставени действащото комплексно 
разрешително за инсталацията. 

Обособените складове за предварително съхранение в съответствие с Карта № 13 към 
заявлението, налична в РИОСВ-Русе. 

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното 
съхраняване с условията на разрешителното И-11.3.11. Резултатите от извършените оценки 
през 2020 година са документирани в регистрационен формуляр за оценка на съответствието. 
През отчетната година не са регистрирани несъответствия в условията на съхранение на 
образуваните отпадъци. 

Транспортирането на отпадъци извън площадката се извършва на база сключени договори 
с други юридически лица, притежаващи регистрационен документ за транспорт на отпадъци, 
издаден по реда на Закона за управление на отпадъците. 

Операторът извършва транспорт само на отпадък с код 10 01 01 от територията на 
площадка Средна кула до склада за временно съхранение на отпадъка, ситуиран в границите на 
площадка Червена вода. 

За извършване на дейността операторът разполага с действащ регистрационен документ 
за транспорт, издаден от РИОСВ-Стара Загора. През 2020 година не е извършван транспорт на 
отпадъци от оператора. 

През 2020 година са предавани следните отпадъци за последващо оползотворяване: 

- животински изпражнения, урина и тор (включително използвана постелна слама), 
отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им с код 02 
01 06 към инсталация за производство на биогаз; 

- пластмасови опаковки с код 15 01 02; 

- пластмасови опаковки опасни с код 15 01 10*; 

- Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21*. 

Дейностите по управление на образуваните отпадъци се документират в заверени от 
РИОСВ-Русе отчетни книги, изготвени по реда на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и 
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образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.). 

За отчетната 2020 година в срок до 10 март 2020 година операторът е подал годишни 
отчети към ИАОС. 

През декември 2020 година е направена регистрация на дружеството като задължено 
лице в Националната информационна система за отпадъците. 

Не са констатирани несъответствия с изискванията на КР. Резултатите от оценка на 
съответствието са документирани и се съхраняват на площадката. 

Отпадъците се съхраняват по начин, недопускащ постъпването на вредни вещества в 
почвите. 

4.5. Шум 

През отчетния период не е извършвано изпитване на шум. Съгласно утвърден план за 
мониторинг на обекта, честотата на изпитване е веднъж в рамките на две календарни години.  

Последните изпитвания са извършени през 2019 година. По тази причина през 2020 
година не са възлагани такива на акредитирана лаборатория. 

Изготвени са и се прилагат: 

- Инструкция за наблюдение и оценка на нивата на шум И-12.2.2 

- Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума 
по границата на производствената площадка и в местата на въздействие И-12.2.3. 

Не са налични записи към инструкциите за 2020 година. Записите от 2019 година 
регистрират съответствие на измерените стойности с граничните стойности за площадката 
съгласно КР. 

Резултатите от собствените периодични измервания на шум, излъчван в околната среда 
през 2019 година са представени в таблица 6.  

През 2020 г. не са постъпвали сигнали или жалби от живущи в близост до площадката за 
наднормено ниво на шум. 

Таблица 6. Шумови емисии 
Място на 

измерването 
Ниво на звуковото 
налягане в dB (А)

Измерено през деня/ 
нощта

Съответствие 

ИТ 1 47,3±0,3 ден да 

ИТ 2 46,0±0,3 ден да 

ИТ 3 48,7±0,3 ден да 

ИТ 4 52,0±0,3 ден да 

ИТ 5 50,5±0,3 ден да 

ИТ 6 53,2±0,3 ден да 

ИТ 7 56,9±0,3 ден да 

ИТ 8 53,2±0,3 ден да 

ИТ 9 51,3±0,3 ден да 

Място на 
въздействие 

2,9±0,1 ден да 
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ИТ 1 48,9±0,3 вечер да 

ИТ 2 45,0±0,3 вечер да 

ИТ 3 47,0±0,3 вечер да 

ИТ 4 49,3±0,3 вечер да 

ИТ 5 47,3±0,3 вечер да 

ИТ 6 50,3±0,3 вечер да 

ИТ 7 53,0±0,3 вечер да 

ИТ 8 51,3±0,3 вечер да 

ИТ 9 50,0±0,3 вечер да 

Място на 
въздействие 

0,5±0,0 вечер да 

ИТ 1 46,5±0,3 нощ да 

ИТ 2 43,0±0,3 нощ да 

ИТ 3 44,4±0,3 нощ да 

ИТ 4 47,9±0,3 нощ да 

ИТ 5 45,2±0,3 нощ да 

ИТ 6 47,1±0,3 нощ да 

ИТ 7 49,4±0,3 нощ да 

ИТ 8 53,3±0,3 нощ да 

ИТ 9 55,3±0,3 нощ да 

Място на 
въздействие 

0,7±0,0 нощ да 

Забележка: Таблицата е попълнена съгласно данни от протоколи през 2019 година. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Площадката не е източник на замърсяване на почви и подземните води. Съхранението на 
отпадъци, спомагателни материали и горива се извършва по начин, който не предполага 
проникването на вредни вещества в почвите и подземните води. 

На площадката няма открити тръбопроводи и оборудване, от които биха могли да 
възникнат течове и разливи. 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 
подземните 

води, съгласно 
КР

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

- - - - - -

КР не поставя условие за извършване на собствен мониторинг на подземни води. 

За водите от собствения водоизточник (ТК1) се извършват анализи от органите на 
Министерството на здравеопазването. 
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Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 
оборудване, разположено на открито И-13.1.2. 

Извършените през 2020 година периодични проверки са документирани в регистрационен 
формуляр за извършени проверки. 

За отчетната 2020 година не са констатирани течове/разливи от оборудване. 

Осигурено е достатъчно количество сорбенти за почистване в случай на разливи в склада 
за предварително съхранение на опасни отпадъци. 

Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи от вредни и 
опасни вещества върху производствената площадка И-13.1.4. Към инструкцията е наличен 
дневник за водене на записи. През 2020 година не са налични записи в дневника. Не са 
прилагани мерки за отстраняване на разливи, т.к. такива не са констатирани на територията на 
производствената площадка. 

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 
канализационните мрежи на площадката дружеството и водоплътните изгребни ями И-10.1.3. 
Проверките през 2020 година са документирани в регистрационен формуляр за извършени 
проверки. Не са установени течове през отчетната 2020 г. 

В изпълнение на утвърден план за мониторинг по компонент Почви през 2018 година е 
извършван мониторинг на състоянието на почвите на територията на производствената 
площадка по показател Общ азот. Честотата на мониторинг е определена веднъж на 3 години. 
По тази причина през 2020 година не е извършван мониторинг на компонент Почви по 
показател общ азот. 

С актуализация на комплексното разрешително е променена честотата на мониторинг за 
показатели рН и фосфати на веднъж на 10 години. През 2020 година не е извършван 
мониторинг на компонент Почви по показатели рН и фосфати. 

Таблица 8 не се попълва.  

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация в 
почвите/базово 

състояние/, 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

рН 
7,3 

11 
- веднъж на 10 

години 
неприложимо 

7,5 -

общ азот 
1,63 

11 
- веднъж на 3 

години 
неприложимо 

1,08 -

фосфати 
931 

11 
- веднъж на 10 

години 
неприложимо 

876 -

През 2008 г. е определен пункт за мониторинг на почвите на територията на площадката. 
Точката е съгласувана с РИОСВ - Русе, а информацията е изпратена в ИАОС и Басейнова 
дирекция за управление на водите, Дунавски район с център гр.  Плевен.  

През 2020 година не са възниквали аварийни случаи, които могат да предизвикат 
замърсяване на почвите и подземните води. 

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията 
на КР  

Неприложимо. 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 
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Към момента на изготвяне на Годишния доклад не е прекратявана работата на 
инсталацията или части от нея. 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

През 2020 г. на територията на площадката не са възниквали аварийни ситуации. 

7.1. Аварии 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини 
Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени
- - - - - - 

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 за оценка на риска от аварии при извършване на 
организационни и технически промени И-14.2. 

През 2020 година не са извършвани такива промени, поради това не са налични и записи 
към внедрената инструкция. 

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

- Причина за аварията 

- Време и място на възникване 

- Последствия от аварията; 

- Предприети действия. 

През 2020 година не са възниквали аварийни ситуации в обекта, по тази причина няма 
въведени записи в дневника. 

Операторът е въвел 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 2020 година не са регистрирани анормални режими. Част от образуваните торови 
маси от обекта са извозвани своевременно и планово и към земеделски производители. 

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

Няма регистрирани оплаквания, свързани с дейността на инсталацията, за която е 
издадено КР. 

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

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител 
на 

оплакването 
Причини 

Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

- - - - - -
 

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 №293-Н1-И1-А1/2018 г. на площадка Средна кула, м. „Чифлика”, гр. Русе на 
„ГРАДУС-98” АД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия 
от този доклад на трети лица. 

  

 

 

Подпис: __________________________   Дата: .......03.2021 г. 

(упълномощено от организацията лице) 

 

Име на подписващия: Димитър Койчев 

 

Длъжност в организацията: организатор производство 

 


