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1. УВОД 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  

• Птицекланица - Разград 

Адрес по местонахождение на инсталацията 

 гр. Разград, Северна индустриална зона, област Русе 

Регистрационен номер на КР 

 № 479-Н0/2013 

Дата на подписване на КР 

 22.11.2013 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

 22.12.2013 г. 

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

 “ПИЛКО” ЕООД 

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

„ПИЛКО” ЕООД 

ЕИК: 125 041 015 

Адрес за кореспонденция: гр. Разград 7200, Северна индустриална зона 

Тел за връзка: 084/661087;  Факс: 084/661092 

Управител: Любомир Лозанов 

Тел.за връзка: 0887-208-647 

Лице за контакти 

 Галина Стаматова - мениджър „Вътрешен контрол” 

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

 “ПИЛКО” ЕООД 

Адрес за кореспонденция: гр. Разград 7200, Северна индустриална зона 

Тел за връзка: 084/661087;  Факс: 084/661092 

Управител: Любомир Лозанов 

Тел.за връзка: 0887-208-647 

 

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

„ПИЛКО” ЕООД, гр. Разград реализира производствената си дейност в промишлената зона на 
гр. Разград. Птицекланицата е изграждана през 70-те години, като в периода 2007 – 2012 година са 
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извършени реконструкции и модернизации на технологичните линии и пречиствателни 
съоръжения.  

Модернизирания птицекланичен комплекс е въведен в експлоатация поетапно с Разрешения за 
ползване N ДК-07-6/16.01.2007 и N ДК-07-14/30.05.2008 г. 

Основните производствени процеси, които се извършват са: 

Прием на живите животни в касетки, заедно с мивка за камионите и на контейнерите за 
животните. 

Клане със зашеметяване, окачване, същинско клане, обезкървяване, попарване (след 
нискотемпературно попарване) и оскубване. 

Кормачна линия за бройлери, автоматизирана, както и кормачна линия за по-големи 
птици/кокошки носачки, полуавтоматизирана/ръчна линия. Предвидено е въздушно и водно 
охлаждане на телесната температура на птиците, както и сортиране с последващо подаване към 
по-нататъшните зони на преработка. 

Преработка на карантията и нейното опаковане. 

Преработка на суровото месо с опаковане на цели пилета и последващо картониране, с подаване 
към замразителните тунели.  

Разфасоване и опаковане на частите и последващото им подаване към склада за охладено месо.  

Преработка на суровото месо с порциониране, мариновани продукти, шишчета и опаковка. Тук 
се предвижда и опция за картониране и дълбоко замразяване. 

Птицекланицата е с напълно изградена и функционираща техническа инфраструктура. С 
реконструкцията на птицекланичния комплекс е извършена подмяна на площадковите ВиК 
мрежи, ел. мрежи. Изградена е газопроводна връзка. 

За третиране на производствените отпадъчни води е изградена пречиствателна станция, състояща 
се от две стъпала. Първото стъпало е предназначено за предварително третиране на силно 
замърсени отпадъчни води от кланичния процес. След него производствените отпадъчни води се 
смесват с битово-фекалните и постъпват в биореактори, където се пречистват до степен – годни 
за заустване във водоприемник 2-ра категория. Изграждането на първото стъпало на ПСОВ е 
извършено с основната реконструкжия на кланичния комплекс през 2007 година. Второто 
стъпало е въведено в експлоатация през 2012 г. с Разрешение за ползване N СТ-05-
1813/03.12.2012 г. 

За осигуряване на пара за производствения процес се ползва парокотелна инсталация. Тя работи с 
природен газ. При реконструкцията на птицекланичния комплекс през 2007 година е изграден 
газопровод до обекта и са монтирани нови котли в парокотелната централа. Обектът е въведен в 
експлоатация с Разрешение за ползване N ДК-07-5/12.01.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

„ПИЛКО”ЕООД – ПТИЦЕКЛАНИЦА РАЗГРАД - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2020 г.                              4/18 
 



„ПИЛКО”ЕООД – ПТИЦЕКЛАНИЦА РАЗГРАД - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2020 г.                              5/18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Блок схема на прoизводствения процес 
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Производствен капацитет на инсталациите: 

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

• Производственият капацитет на инсталацията е 6 000 бр. птици на час или 300 т трупно 
месо/24 часа. 

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

• Парокотелна инсталация, включваща 2 броя котли, с капацитет всеки от по 1.77 MW. 

 

Производство за 2020 г. 

През 2020 г. Кланичната линия  е произвела 54 693 тона готова продукция.  

 

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

Според организационно - управленската структура на “ПИЛКО” ЕООД отговарящ за управление 
на околната среда е Галина Стаматова – Мениджър „Вътрешен контрол”. 

 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

 РИОСВ - Русе 

 гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20 

 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен” 

 гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 2.1. Система за управление на околната среда 

Съгласно условията, поставени в Комплексното разрешително за инсталацията, „ПИЛКО” 
ЕООД прилага системно управление на околната среда съгласно изискванията, поставени в 
Комплексното разрешително.  

2.2.  Структура и отговорности 

В изпълнение на условията на Комплексното разрешително за инсталацията е определен 
персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в 
разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението им. Изготвен е списък на персонала, 
отговорен за изпълнението на условията в Комплексното разрешително – С-СУОС-5.1. 

2.3.  Обучение 

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и в зависимост  от 
потребностите за обучение се изготвя годишна програма.  

Обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал и се състои в 
начална професионална подготовка и повишаване на квалификацията. 
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2.4. Обмен на информация 

Поддържа се актуална информация за отговорните лица по изпълнение на условията в 
комплексното разрешително. 

Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за 
контакт – С-СУОС-5.3.1. 

Във връзка със задължението за уведомяване е изготвен списък на органите/лицата, които 
трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за 
контакт (вкл. за спешни случаи). Списъкът се актуализира периодично. 

2.5. Документиране 

Изготвен е списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на 
инсталациите – С-СУОС-5.4.1. Списъкът се актуализира периодично. 

Изготвен е списък на всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително – С-СУОС-
5.4.2. 

Изготвен е и се води Регистър за разпространение на контролираните документи – Р-СУОС-
5.4.3., съдържащ информация на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е 
предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните 
документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис. 

2.6. Управление на документите 

Разработена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото 
разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на 
инсталациите, както и преразглеждане след всяка авария – РИ-СУОС-5.5.  

2.7. Оперативно управление 

В изпълнение на условията, поставени в комплексното разрешително са  изготвени  всички 
изискващи се инструкции.  

2.8. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Разработени са и се прилагат писмени инструкции за контрол на техническото състояние на 
оборудването и съоръженията, както и писмени инструкции за измерване или изчисляване на 
вредните емисии, съсдържащи изисквания за документиране, оценяване на съответствието, 
устанвяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

2.9. Предотвратяване и контрол на аврийни ситуации 

Разработена е писмена инструкция РИ-СУОС-5.8.1. за преразглеждане и  актуализиране на 
инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване след всяка авария.  

Разработен е вътрешен авариен план – П-СУОС-14.1. 

2.10. Записи 

Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически 
показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в 
комплексното разрешително. 

Документират се и се съхраняват данни за причините за установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 
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Процедурите, формулярите и отговорните лица за водене и съхраняване на записите са 
подробно разписани в инструкциите.  

2.11. Докладване 

Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно 
разрешително № 479-Н0/2013 г. на „ПИЛКО” ЕООД 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. 

2.12. Актуализация на СУОС 

На този етап не се предвиждат съществени промени в работата на инсталацията и не се налага 
изменение на издаденото комплексно разрешително. 
 
 
3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на вода 

Площадката на оператора се водоснабдява от селищна водоснабдителна система на град Разград и 
от собствени водоизточници. Собствените водоизточници са 2 броя и са разположени в 
землището на с. Побит камък, община Разград. От водоизточниците се водоснабдяват и 
птицевъдните центорве на Пилко ЕООД в с. Липник и с. Киченица, като е изградена обща 
водоснабдителна система за захранване с вода на всички площадки. Водоизточниците са:  

„ШК – Пилко – Побит камък” с издадено Разрешение за водовземане 11510001/08.03.2007 г. от 
Басейнова Дирекция-Дунавски район и Решение N 623 за изменение на Разрeшителното.  

„ТК – Пилко – Побит камък” с издадено Разрешение за водовземане N 115 303 64/06.08.2012 г. от 
Басейнова Дирекция-Дунавски район. 

Като алтернативен източник на водоснабдяване може да се ползва селищната водоснабдителна 
система, съгласно сключен Договор с Водоснабдяване Дунав ЕООД – Разград. 

Изготвена е и се прилага инструкция  “Инструкция за  експлоатация и поддръжка на кормачните 
линии, основен консуматор на вода за производствените нужди”. 

Изготвена е и се прилага инструкция”Инструкция  за поддръжка и проверка на водопроводната 
мрежа на площадката, отстраняване на течовете и установяване на причините за тях.  

През отчетния период са извършвани заложените планови проверки.  

Разработена е и се прилага “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 
изразходваните количества вода за производствени нужди. Прилага се Инструкция за оценка на 
съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на 
разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия. 

За 2020 година Птицекланицата е консумирала вода за производствени нужди, както следва.  
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Таблица 3.1 – Използване на вода 

Източник 
на вода 

Годишно 
количество, 
съгласно 

КР 

м3 

Годишна 
норма за 

ефективност 
при 

употребата на 
вода, m3/ 
единица 
продукт 

Съгласно КР 

Използвано 
годишно 
количество 

м3 

Използвано 
количество за 
единица 
продукт 

м3/ед.продукт 

Съ-
ответ-
ствие 

Собствен 
водоизточ-
ник 

- 14.96 414 150 7.57 да 

     3.2. Използване на енергия 

Изразходваната електроенергия се мери с електромер, монтиран в трансформаторна станция на 
площадката.  

Изготвена е и се прилага  “Инструкция за експлоатация и поддръжка на  кормачна линия, 
основен консуматори на електроенергия”.  

Изготвена е и се прилага  „Инструкция за проверки на техническото състояние на 
топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното 
отстраняване”. 

За периода на действие на комплексното разрешително, птицекланцата не е работила, поради 
което не са осъществявани проверки.  

Изготвена е и се прилага Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на 
изразходваните количества електроенергия, оценка, коригиращи действия.           

За 2020 година Птицекланцата отчита разходи на електро и топлоенергия, както следва:  

 

Таблица 3.2. – Използване на енергия 

Електроенергия 
/ Топлоенергия 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на енергия,  

MWh/ единица 
продукт 

Съгласно КР 

Използвано 
количество за 

единица продукт, 

MWh/ед. Продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0,32 0,244 Да 

Топлоенергия 0,124 0,014 Да 
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3.3. Използване на суровини и спомагателни материали  

През 2020 г. – разхода на суровини и спомагателни материали за периода е, както следва. 

В издаденото комплексно разрешително за инсталацията не се посочват стойности за годишна 
употреба и годишна норма за ефективност за суровини и спомагателни материали. 

  

 Таблица 3.3.1. – Използване на суровини 

Суровини Годишно 
количество, 
съгласно КР 

т/год 

Съхранение 

т/год 

Съответствие 

Р1 80 80 Да Котелно 
гориво 

Р2 10 10 Да 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на 
определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания. 

Всички химични вещества и препарати, включително масла, класифицирани в една или по вече 
категории на опастност, съгласно ЗЗВВХФП се съхраняват съгласно условията за съхранение, 
посочени в информационните листове за безопастност. На площадката се съхраняват копия от 
информационните листове и се представят при поискване от компетентния орган. 

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на 
опастност, съгласно ЗЗВВХФП, са опаковани, етикирани и снабдени с информационни листове 
на безопастност, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класификация, 
опаковане и етикиране на химични вещества и препарати. Съхраняването на дезинфектанти се 
осъществява в оригинални опаковки в закрит склад на посочената в заявлението схема. 

Изготвена е и се прилага “Инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките”, 
„Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и 
площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните 
изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и 
предприемане на коригиращи действия” и „Инструкция за установяване и отстраняване на 
течове от резервоарите или обваловките за течни горива”. 

Всички складове, в които се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една 
или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, суровини, спомагателни материали и 
реагенти: 

 притежават подове, не допускащи просмукване на води или други течности в 
почвата; 
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 нямат гравитационна връзка с канализацията; 

За периода на действие на комплексното разрешително, птицекланцата не е работила, поради 
което не са осъществявани проверки.  
 
 
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

     4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

      В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно 
количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Отразени са 
също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определения праг, като 
мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото 
годишно количество за съответното вещество.   

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

Емисионни прагове 

№ CAS 
номер 

Замърсител във 
въздуха 
kg/год. 

във води 
kg/год. 

в почва 
kg/год. 

Праг за 
пренос на 
замърс., 
извън 
площ. 
kg/год. 

Праг за 
произв., 
обработка 
или 

употреба 
kg/год. 

1      2 3 4 5 6 7 8
 
2# 

 
630-08-0 

Въглероден 
оксид (CО) 

500 000 

 (32.57) 
- - - * 

7#  ЛОС без метан 
(NMVOC) 

100 000 
(16 407.9) - - - * 

 
8# 

 Азотни оксиди 
(NOх) 

100 000 
(1628.42)

- - - * 

 
11# 

 Серни оксиди 
(SOх) 

150 000 - - - * 

12# - Общ азот - 

50 000 

- 

(2 427.56) 

- 

 

- 

 

10 000 

13# - Общ фосфор - 

5 000 

- 

(1 436.47) 

- 
- 

 
10 000 

76#  

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

- 
50 000 

(5 283.13)
- 

- 

 
** 

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни 
вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите емисии за отчетния период и е 



попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”. За определяне на емисиите е използвана 
утвърдената със заповед № РД-165 / 20.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите 
Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха. 

 ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

За изчисляване на емисиите се използва Методика за изчисляване на емисиите от Горивни 
инсталации с номинална мощност  < 50MWth,  SNAP CODE 030103 Горивни процеси в 
промишлеността – Горивни процеси в котли, газови турбини и стационарни двигатели - Горивни 
инсталации  < 50MWth 

Съгласно нея, емисията на съответния замърсител се изчислява по формулата:  

E = EF x C х Q х 10 -3, кg,    където:  

EF е емисионния фактор за съответния замърсител – средна стойност, съответно: 

 EF за NОx = 60 g/GJ 

 EF за СО = 1.20 g/GJ 

 EF за SОx – няма емисионен фактор 

С е изгореното количество природен газ в хNm3  

Q е долна топлина на изг аряне на природния газ = 34,5 MJ/Nm3 

През 2020 г. в кланицата са изразходвани  786 674 Nm3 природен газ.  

ЕNOx = 60 х 786.674 х 34.5 х 10-3 = 1 628.42 kg 

EСО = 1.20 х 786.674 х 34.5 х 10-3 = 32.57 kg 

Е SOx  - 

За изчисляване на емисиите от производствената дейност, изпускани през вентилационните 
системи е използвана Методика за изчисляване на емисиите от  процеси в 
дървопреработвателната, хартиено-целулозната, хранително-вкусовата, на напитки и други 
промишлености SNAP CODE 040605 Производство на хляб и други хранителни продукти. 

Съгласно нея, емисията на съответния замърсител се изчислява по формулата:  

E = EF x P, кg,    където:  

EF е емисионния фактор за NMVOC  – 0.3 kg/т месо, риба, и т.н.  

P е годишна продукция в тонове  

През 2020 г. в кланицата е произведено 54 693 т трупно месо.  

ЕNMVOC = 0.3 х 54 693 = 16 407.9 kg 

В скоби са посочени изчислените стойности на годишните емисии. Не се установяват 
превишения над емисионните прагове.   

• Количество замърсител за единица продукт - въздух 

ЕПР  = Е / t продукция год. = kg/t 

ЕПРNOx = 1 628.42 /54 693 = 0.030  kg/t 

EПРСО = 32.57/54 693 = 0.00060 kg/t 
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ЕПР SOx   - 

ЕПРMVOC= 16 407.9 /54 693 =  0.3 kg/t 

• ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВОДИ 

Изчисленията са извършeни по формулата:  

E = N х Q x 10-3 , kg,        където: 

Е – годишна емисия в kg 

N – средно аритметична стойност на съответния показател от проведените анализи на проби 
отпадъчни води през годината в mg/l 

Q — годишнo количество на заустените  отпадъчни води. Отчетено по разходомерно устройство 
Q= 401 250 м3/год. 

Еобщ  aзот = 6.05 х 401 250 х 10-3 = 2 427.56 kg 

Е общ фосфор = 3.58 х 401 250 х 10-3 = 1 436.47 kg 

Е общ орг въгл  = 39.50 х 401 250 х 10-3 /3 = 5 283.13 kg  

Не се констатират превишения на емисионния праг и на праг за пренос на замърсители, извън 
площадката. 

• Количество замърсител за единица продукт - води 

ЕПР  = Е / t продукция год. = kg/t 

През 2020 г. в кланицата е произведено 54 693 т трупно месо.  

ЕПРобщ  aзот = 2 427.56/54 693 = 0.044 kg/t 

ЕПР общ фосфор  = 1 436.47/54 693 = 0.026 kg/t 

ЕПР общ орг въгл  общо = 5 283.13/54 693 = 0.097 kg/t 
 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Източници на емисии във въздуха в резултат на извършване на дейността на площадката са: 

 Организирани емисии: 

- Изпускащо устройство ИУ-1 от Паркотелна централа към котел N 1 с гориво природен газ 
(алтернативно гориво – котелно гориво ); 

- Изпускащо устройство ИУ-2 от Паркотелна центала към котел N 2 с гориво природен газ - 
алтернативно гориво – котелно гориво ). 

- Изход на вентилационна система ВС – 1 – от локална аспирация към зони за прием на 
птици и окачването им; 

- Изход на вентилационна система ВС – 2, към която са включени зоните за 
зашеметяване/обезкървяване, попарване и скубане. 

На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните 
пречиствателни съоръжения:  
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- 1 брой филтър към изпускащо устройство ВС 1 за пречистване на отпадъчните газове 
от локална аспирация към зона за прием на птици. 

За пречиствателното съоръжение е изготвена документация включваща: 

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява 
оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения); 

- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри; 

- честота на мониторинг на контролираните параметри; 

- вида на оборудването за мониторинг/ методите за изчисляване на стойностите на 
контролираните параметри. 

Изготвена е и се прилага „Инструкция за мониторинг на стойности на контролираните 
параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения 

Изготвена е и се прилага „Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 
съоръжение с определените оптимални такива. Инструкцията включва установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените 
стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за 
допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия. 

Изпускащо устройство № ВС 1 

Параметър Емисионни норми (mg/Nm3) 

Прах 20  

Изпускащо устройство №№ 1 и 2 

Параметър Емисионни норми 

NOx 250 mg/Nm3 

SOx 35 mg/Nm3 

CO 100 mg/Nm3 

Изготвена е и се 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. 

Изготвена е и се прилага инструкция за 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. 

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. 

 

Операторът има задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, 
изпускани в атмосферата за следните изпускащи устройства: 
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Параметър Емисионни норми 

NOx 250 mg/Nm3 

SOx 35 mg/Nm3 

CO 100 mg/Nm3 

Таблица 2 – Емисии в атмосферния въздух 

Резултат от мониторинг 
Параметър Единица

НДЕ, 
съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг

Периодичен 
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой / % 

Изпускащо устройство ВС 1 

Прах mg/Nm3 20 Не - Веднъж на 2 
години 

- 

Изпускащо устройство ИУ 1 и ИУ 2 

Nox mg/Nm3 250 Не - Веднъж на 2 
години 

- 

Sox mg/Nm3 35 Не - Веднъж на 2 
години 

- 

CO mg/Nm3 100 Не - Веднъж на 2 
години 

- 

През 2020 г. не е проведен собствен мониторинг. Същият се предвижда да се проведе 
през 2021 г.  

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

На площадката на птицекланицата е изградена разделна канализационна система – за битово-
фекални отпадъчни води, за производствени отпадъчни води и за охлаждащи отпадъчни води. 
Няма изградена канализационна система за дъждовни води. 

Производствените отпадъчни води се подлагат на предварително третиране в пречиствателна 
станция за производствени отпадъчни води (флотационно стъпало). След това се смесват с 
поток битово-фекални и охлаждащи отпадъчни води и се подлагат на съвместно пречистване в 
ПСОВ – (биологично стъпало). 

Описание на съоръженията от всяко стъпало: 

Флотационно стъпало:  

Филтър Aquarake - самопочистващо се непрекъснато филтриращо сито; 

Въртящо се барабанно сито – NRF 

Флотационна система, тип IPF 

Биологично стъпало: 

Селектор (приемна разпределителна шахта) 

SBR-реактор – 2 броя 
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Система за обезводняване на утайка от биологично стъпало:  

Барабанен филтър за отнемане на водата, тип NDF 

Контрол по работата на пречиствателната станция за отпадъчни води се осъществява от 
отговорник ПСОВ, който следи за правилната работа на съоръженията, отговаря за 
почистването и поддържането им.  

За всяко пречиствателно съоръжение, е изготвена документация с определените: 

• контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява 
оптималната работа); 

• оптимални стойности за всеки от контролираните параметри; 

• честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително 
документиране на резултатите; 

• вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. 

Разработена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности  на  
технологичните  параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните 
съоръжения. 

Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка  на съответствието на стойностите 
на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с оптималните такива, 
установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

Разработена е и се прилага инструкция за  проверка на състоянието на канализационната мрежа 
на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия 
за тяхното отстраняване. 

През отчетния период са извършвани заложените планови проверки.  

Смесеният поток отпадъчни води от площадката зауства в  сухо дере, в точка с географски 
координати N 43о34’17.99”; E 26o30’54.63”; 

Операторът има задължение за провеждане на мониторинг на отпадъчните води два пъти 
годишно. Същият е извършен и не се наблюдава превишаване на заложените параметри.  

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултат от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Активна 
реакция (рН) 

- 6-8,5 7.285 два пъти годишно Да 

Неразтворени 
вещества mg/l 50  16.50  два пъти годишно Да 

ХПК mg/l 125  39.50 два пъти годишно - 

БПК5 mg/l 25  12.65 два пъти годишно Да 

Мазнини mg/l 5  2.40 два пъти годишно Да 

Общ фосфор mg/l 5  3.58  два пъти годишно Да 
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Общ азот mg/l 10  6.05 два пъти годишно Не 

Разрешени количества на заустваните отпадъчни води: 

Qмакс. час = 146  m3/h 

Qср.д.н. = 1 800 m3/24h 

Qмакс. год. = 740 600 m3/y 

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване на количествата зауствани 
пречистени отпадъчни води в сухо дере. 

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за 
съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за 
несъответствията и предприемането на коригиращи действия.  

 

4.4. Управление на отпадъците 

Управлението на отпадъците на територията на “ПИЛКО” ЕООД  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 количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) 
и дейностите с отпадъците генерирани от “ПИЛКО” ЕООД – Птицекланица Разград 
сапредставени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва: 
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 Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 

Отпадък Код Количества 
определени с 

КР, т 

Реално 
измерено 

Т 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

Временно 
съхранение на 
площадката 

Транспортиране - 
собствен транспорт 

/ външна фирма 

Съответ-
ствие 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 120 54 - - - - да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 50 0 - - - - да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 10 0 - - - външна да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 10 0.16 - - - - да 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 20 01 21* 1,0 0.46 - - - външна да 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла 
за зъбни предавки на минерална основа 

13 02 05* 8 3.06 - - - - да 

Желязо и стомана 17 04 05 100 0.98 - - - - да 

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

01, 17 09 02 и 17 09 03 
17 09 04 4 0 - - - - да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 120     26.360863, - - - външна да 

Утайки от пречистване на отпадъчни води 
на мястото на образуването им 

02 02 04 4 000 35.480    собствен да 
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Таблица 5. Оползотворяване   и обезвреждане  на отпадъци 

За отчетния период  са предадени отпадъци за оползотворяване или обезвреждане, както следва:  

 

Отпадък Код Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на 
външната  
фирма 

извършваща 
операцията 

Съответ-
ствие 

Излезли от 
употреба гуми 16 01 03 - - Аметист ООД да 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* - - Аметист ООД да 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 - - Аса-България 
ЕООД 

да 

Утайки от 
пречистване на 

отпадъчни води на 
мястото на 

образуването им 

02 02 04 - - Собствен 
транспорт 

да 

4.4.1. Образуване на отпадъците 

 Количествата на генерираните отпадъци   се оценяват и съпоставят с определените стойности, 
заложени в разрешителното. 

Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата 
образувани отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените 
несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 

 4.4.2. Събиране и приемане на отпадъците 

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие 
с изискванията на Глава ІІ,  Раздел I на ПМС № 53 / 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране 
на производствени и на опасни отпадъци.  За целта се извършват периодични огледи, а 
констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция като 
резултатите от оценката също се документират. 

Съгласно издаденото КР за инсталацията, на територията на Птицекланица Разград е разрешено 
приемане на отпадъци генерирани от Инсталации за интензивно отглеждане на птици 
(бройлери), намиращи се в с. Киченица и с. Липник, както следва:  

15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки, в количества до 59 т (Липник) и 39 т (Киченица) или 
общо до 98 т/год.  



20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, в количества до 0.04 т 
(Липник) и 0.02 т (Киченица) или общо до 0.06 т/год.  

20 01 99 – Други фракции, неупоменати другаде, в количества до 16 т (Липник) и 8 т (Киченица) 
или общо до 24 т/год. 

20 03 01 – Смесени битови отпадъци, в количества до 6 т (Липник) и 6 т (Киченица) или общо до 
12 т/год. 

17 09 04 – Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 
09 02 и 17 09 03, в количества до 1 т (Липник) и 1 т (Киченица) или общо до 2 т/год. 

17 04 05 – Желязо и стомана, в количества до 100 т (Липник) и 50 т (Киченица) или общо до 150 
т/год. 

с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 13 (Съхраняване на 
отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и/или D15 
(Съхраняване до извършване на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на 
временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и 
последващо предаване за оползотворяване или обезвреждане. 

Отпадъците се събират по схемата на разделно събиране на отпадъците в съответствие с 
нормативната уредба. 

При събирането  отпадъците  се подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната 
опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и 
съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това. 

Разработена е и се прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането 
на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за 
предприемане на коригиращи действия.  

 4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за временно 
съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за 
третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 
53/19.03.1999 г. 

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани с предварителното съхранение 
на отпадъците и експлоатацията на площадките за съхранение е разработена и се прилага 
инструкция РИ-СУОС-11.3.13. 

През отчетния период са извършвани заложените планови проверки.  

4.4.4. Транспортиране на отпадъците 

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва със собствен 
транспорт или от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в съответният договор.  

Оценката за транспортирането на отпадъците се извършва съгласно инструкция РИ-СУОС-11.4.3. 
“Инструкция за периодична оценка на съответствието насъответствието на транспортирането на 
отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установяване на несъответствията и 
за предприемане на коригиращи действия”.  
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През отчетния период са извършвани заложените планови проверки.  

4.4.5. Предаване на отпадъците 
Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или рециклиране се 
извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи 
разрешително съгласно ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително 
съгласно ЗООС. 

Изготвена е и се прилага Инструкция  РИ-СУОС-11.5.5. за оценка на съответствието на 
оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното 
разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия.  

През отчетния период са извършвани заложените планови проверки.  

4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците 

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с 
изискванията на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., 
ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.) 

Дружеството притежава заверени отчетни книги съгласно изискванията на горецитираната 
наредба, които са водени за периода. 

За 2020 година са изготвени и представени в ИАОС към МОСВ годишни отчети за 
образуваните/оползотворените отпадъци.  

4.4.7. Управление на странични животински продукти 

С цел изпълнение на условие относно управлението на странични животински продукти 
операторът докладва годишните количества странични животниски продукти и тяхното 
оползотворяване. 

За 2020 година са обраувани и оползотворени странични животински продукти, както следва: 

 

  от 01.01.2020 до 31.12.2020 вкл. 

Кат. 3       

СЖП 3 кръв - Мабиз СЖП3 конфикат Мабиз
 

община Вет. дейности  Екарисаж Варна 
1 851.64 10 271.47 59.4 4 170.17 4 394.65

 

4.5. Шум 

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

Съгласно условията в КР честотата на мониторинг по компонент шум е веднъж на 2 години, 
като за отчетния период не е провеждан мониторинг на шумови емисии.  

Таблица 6. Шумови емисии  

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

Измерено през    деня 
/ нощта 

Съответствие 
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Място на измерването Ниво на звуковото 
налягане в dB (А) 

Измерено през    деня 
/ нощта 

Съответствие 

1  дневно да 

2  дневно да 

3  дневно да 

17 Средно 
еквивалентно ниво 

   

18 Ниво на обща 
звукова мощност 

   

19 Еквивалентно ниво 
на шума в мястото на 
въздействие 

   

 

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

Измерено през    деня 
/ нощта Съответствие 

1  вечерно да 

2  вечерно да 

3  вечерно да 

17 Средно 
еквивалентно ниво 

   

18 Ниво на обща 
звукова мощност 

   

19 Еквивалентно ниво 
на шума в мястото на 
въздействие 

   

 

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

Измерено през    деня 
/ нощта 

Съответствие 

1  нощно да 

2  нощно да 

3  нощно да 

17 Средно 
еквивалентно ниво 

   

18 Ниво на обща 
звукова мощност 

   

19 Еквивалентно ниво 
на шума в мястото на 
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Място на измерването Ниво на звуковото 
налягане в dB (А) 

Измерено през    деня 
/ нощта 

Съответствие 

въздействие 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване      
На територията на Птицекланица – Разград на  “ПИЛКО” ЕООД не се извършва пряко или 
непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.        

4.6.1. Опазване на почвите 

Изготвена е и се прилага “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито”, включваща също така и реда и начина за 
установяване на причините за евентуални течове и предприемане на необходимите действия за 
тяхното отстраняване.  

Изготвена е и се прилага  “Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване   за отстраняване на 
разливи или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка 
(включително и в обвалованите зони)”, включваща предприемане на необходимите действия за 
тяхното отстраняване до 12 часа  след откриването им, както и документирането им. Въведен е 
Дневник за регистриране на разливи. 

През отчетния период са извършвани заложените планови проверки.  

Операторът няма задължение за извършване на почвен мониторинг на територията на 
производствената площадка. 

Поради гореописаните причини не е попълнена Таблица 7. 

Таблица 7. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация в 
почвите (базово 
състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

Съответ-
ствие 

- - - - - - 

4.6.2. Опазване на подземните води 

На територията на Птицекланица Разград на “ПИЛКО” ЕООД не се извършва пряко или 
непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в подземните води. 

Съгласно издаденото комплексно разрешително за инсталацията  не се предвижда извършване на 
мониторинг качеството на подземните води в района на площадката. Поради тази причина не е 
попълнена таблица 8. 

Таблица 8. Опазване на подземните води 

Показател Точка на 
пробовземане 

Концентрация в 
подземните води, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

- - - - - - 

 



5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

Съгласно действащото законодателство от „ПИЛКО” ЕООД не е изисквано разработване на 
Инвестиционна програма за инсталацията и такава няма.  

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През отчетния период не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации или части 
от тях, разположени на територията на “ПИЛКО” ЕООД – Птицекланица Разград. 

Съгласно изискванията на Комплексното разрешително “План за закриване на дейностите на 
площадката или на части от тях” и “План за временно прекратяване на дейностите на площадката 
или части от тях” се разработват, до 1 месец преди вземане на решение за  временно или напълно 
прекратяване на дейности на площадката.  

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

     7.1. Аварии 

Разработен е и се спазва вътрешен  авариен план, утвърден от управителя на „ПИЛКО” ЕООД – 
П-СУОС-14.1. 

Разработена е Оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в 
канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни 
вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар – РИ-СУОС-
14.2. 

Въведен е Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация – РИ-СУОС-14.3., 
включващ: 

- причините за аварията; 

- време и място на възникване; 

- последствия върху здравето на населението и околната среда; 

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на 
последствията от нея. 

Разработена е и се прилага Инструкция РИ-СУОС-14.4. с мерки за ограничаване или ликвидиране 
на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни 
ситуации. 

През отчетния период не са регистрирани аварийни ситуации на площадката.  Поради тази 
причина не е попълнена таблица 9. 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

- - - - - - 
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7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията 

През отчетния период не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по отношение 
миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 
10. 

Таблица 10 – Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител 
на 

оплакването 
Причини Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени

- - - - - - 
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния 
Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 479-
Н0/2013 на “ПИЛКО” ЕООД. 

 

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

 

Подпис:__________________     Дата:  12.03.2021 г. 

 

 

Име на подписващия: Любомир Лозанов    гр. Разград 

 

 

Длъжност в организацията:  Управител 
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