
P a g e  | 1 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН   ДОКЛАД 

 

 
 

за  изпълнение на дейностите, 
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актуализирано с решение № 313-Н0-И0-А1/2015 г. 
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 Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително (КР); 

КР е издадено за следните инсталации: 

I. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

    Инсталация, попадаща в обхвата на т.6.6 а от Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация за интензивно отглеждане на птици: 

 

     Хале № 1; 

     Хале № 2; 

     Хале № 3; 

 

     II. Инсталации извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
2. Отоплителен котел към административна сграда. 

 

 Адрес по местонахождение на инсталацията/ите – 
 

      с. Шишковци, област Кюстендил 

 

 Регистрационен номер на комплексно разрешетелно (КР) – 
 

КР № 313-Н0-И0-А0/2008 г. актуализирано с решение № 313-Н0-И0-А1/2015 г. 

 

 Оператора на инсталацията/ите – 
 

ЕТ „Валентин Георгиев – Валдис” 

 

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

ЕТ “Валентин Георгиев – Валдис”  

гр. Кюстендил 

ул. ”Карпош” № 7 

тел.: 078/55 11 54 

e-mail: valdisbg@abv.bg 

Управител: Валентин Георгиев Дудушки 

 

 Лице за контакти – 

 

За контакти: Валентин Георгиев Дудушки 

Ръководител площадка с. Шишковци, област Кюстендил 

 тел.: 078/55 11 54, мобилен 0896 655 549, e-mail: valdisbg@abv.bg 

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

За успешното отглеждане на стокови носачки се създават благоприятни условия и поддържане 

на оптимални граници на параметрите на жизнената среда. Така се осигурява интензивен растеж, 

нормално развитие, максимална продуктивност на птиците и висока икономическа ефективност на 

производството. 

Системата Биг Дъчман възприетата от ЕТ „Валентин Георгиев – ВАЛДИС” при отглеждането на 

стокови носачки предоставя възможност за осигуряването на достатъчна площ за всяка птица и е от 

изключително значение за нейното здравословно и общо състояние.  

Птицефермата е разположена извън урбанизирани територии и тихи зони. Дейността на 

дружеството се извършва на територията на Община Кюстендил в с. Шишковци, което е разположено на 

около 9 km северно от гр. Кюстендил. Птицефермата е отдалечена от жилищната зона на селището и до 

тях не достига специфичната миризма, присъща за този вид дейност. 

В птицефермата е приложена съвременна технология за отглеждане на кокошки. 

Технологичното оборудване е съобразено с изискванията за хуманно  отношение. Транспортирането на 

яйцата  и сортирането на яйцата е автоматизирано, след което се обработват, опаковат и насочват за 

mailto:valdisbg@abv.bg
mailto:valdisbg@abv.bg


P a g e  | 3 

 
експедиция. Автоматична система за хранене включва силоз за комбиниран фураж, шнек и вериги за 

хранене.  
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Условие 4.1  Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите: 

Производствен капацитет  на инсталация, попадаща в обхвата на т.6.6 (а) от  Приложение 4 на 

ЗООС: 

 

№ 
Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 (a) от 

Приложение 4 на ЗООС: 

Капацитет,  

брой места за птици 

1. Инсталация за интензивно отглеждане на стокови 

носачки, включваща: 
81 000 

 Хале № 1 23 400 

 Хале № 2 36 500 

 Хале № 3 21 100 

 

 

№ 
Дейности, които не попадат в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС: 

Номинална топлинна 

мощност, MW 

2. Отоплителен котел към административна сграда 0.095 

 

Условие 4.2. Докладване 

Условие 4.2.1.  

Във връзка с изискванията на КР № 313-Н0-И0-А1/2015 г. прилагаме инструкция за измерване и 

изчисляване на годишната продукция за инсталацията по Условие № 2.  

Условие 4.2.1.  

Годишното количество продукция за инсталацията по Условие 2 за отчетния период е следното: 

 

№ 

Инсталация, която попада в 

обхвата на т.6.6а от приложение 4 

на ЗООС 

Капацитет, 

брой места за 

птици 

 

Брой отгледани 

птици  

1. 

Инсталация за интензивно отглежд. 

на стокови носачки, вкючваща: 

- Хале № 1 

- Хале № 2 

- Хале № 3; 

81 000 

 

23 400 

36 500 

21 100 

70 536 

 

23 400 

27 072 

20 064 

Няма превишение на количествата определени в Условие 4.1 на КР. 

 

     Условие № 5.  Управление на околната среда        

ЕТ „Валентин Георгиев – Валдис” e разработила  и прилага система за управление на околната 

среда (СУОС). Притежателя на комплексното разрешително ще регламентира реда, 

отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите и отговорностите по 

внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и 

лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното разрешително, оформени в 

списъци и заповеди. 

Условие 5.1.  

Изготвени са и се прилагат всички необходими инструкции за експлоатация и поддръжка 

изисквани с разрешителното. 
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Условие 5.2.  

Изготвена е се прилага писмена инструкция за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. 

Условие 5.3.  

Операторът прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на 

комплексното разрешително. 

Условие 5.4.  

Операторът прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Условие 5.5.  

Операторът прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни 

разпоредби към  работата на инстлацията по Условие 2. 

Условие 5.6.  

Операторът документира в съответствие с изискванията на условията на комплексното 

разрешително. 

Условие 5.7.  

Резултатите от прилагането на иструкцията по Условие 5.5.  се документират и при поискване се 

предоставят на компетентните органи.  

 

     Условие № 7.  Уведомяване   

Условие 7.1.  

За отчетната година не се е налагало да уведомим областния управител, кмета на Общината, 

РИОСВ, Басейнова дерекция и териториалните структори на ГД „ПБЗН“ - МВР  за възникнали 

аварийни ситуации или други замърсявания. 

Условие 7.2.  

Уведомяваме  нужните институции за резултатите от мониторинга, определен с условията на КР 

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите 

РИОСВ – гр. Перник  

2304, ул. "Бл. Гебрев" № 15, ет. 1 

             телефон 076/670 203 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ите 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ 

гр. Благоевград 2700 

бул. „Св. Димитър Солунски” № 66 

тел: 073/88 947 103 

факс: 073/88 947 102 

e-mail: bdblg@wabd.bg   

Условие 7.3. 

През отчетния период не са извършвани приемни изпитвания. 

Условие 7.6.  

През отчетния период не сме имали аварийни и други замърсявания, за които да уведомим 

компетентните органи. 

Условие 7.7.  

През отчетния период не е имало непосредствена заплаха за екологични щети, за които да 

уведомим компетентните органи. 
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Условие 7.8.  

През отчетния период не са настъпили екологични щети и не се е налагало да уведомим 

компетентните органи. 

 

     Условие № 8.1.  Използване на вода   

Условие 8.1.  Използване на вода 

Условие 8.1.1.  

Фирмата използва вода за промишлени и питейни нужди от питейния водопровод на с. 

Шишковци и има сключен договор № 10/20.04.2015 год. с „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, 

гр. Кюстендил.  

Условие 8.1.2 

Не се превишават количествата използвана вода за производствени нужди, посочени в таблица 

8.1.2. от  КР. 

Условие 8.1.3 

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните инсталации 

към производствените халета, която е основен консуматор на вода за производствени нужди.       

Условие 8.1.4 

Прилагаме  инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на 

водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за 

тяхното отстраняване. 

Условие 8.1.5.1. 

За отчитане на изразходваното количество вода на площадката се използват измервателните 

устройства, обозначени на Графично приложение – Карта № 4 към заявлението. 

Условие 8.1.5.2. 

Прилагаме инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества 

вода за производствени нужди. Документираната информация  включва: 

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за  инсталацията по Условие № 2, 

попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;   

- Брой отгледани птици в приетата единица за капацитет; 

- Стойността на годишната норма на ефективност при употреба на производствена вода за 

инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;   

Условие 8.1.5.3. 

Прилагаме  инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за 

производствени нужди с определените  в  Условие 8.1.2..  Инструкцията  включва установяване 

на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Нямаме  констатирани  несъответствия на изразходваните количества вода за производствени 

нужди с определените  в  условията на разрешителното норми за изтеклия период. Резултатите 

от изпълнението на инструкцията се документират. 

Условие 8.1.5.4. 

Правят се периодични проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа 

установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите се 

документират и съхраняват. 

Няма регистрирани течове през отчетния период. 

 

Дата 
Резултат от 

проверката 

Причини за 

течовете 

Коригиращи 

действия 

29.04.2020 г. 

26.08.2020 г. 

Изправна 

Изправна 

- 

- 

- 

- 
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Условие 8.1.5.5. 

Правят се периодични  проверки на техническото състояние на поилните инсталации към 

производствените халета.  

Няма регистрирани течове през отчетния период. 

 

Дата 
Резултат от 

проверката 

Причини за 

течовете 

Коригиращи 

действия 

29.04.2020 г. 

26.08.2020 г. 

Изправни 

Изправни 

- 

- 

- 

- 

Условие 8.1.6.1.  

Използването на вода  за  производствени  нужди за отчетния период за Инсталацията е 

представено в  таблицата: 

 

Източник на вода 

Год. норма на 

ефективност 

съгласно КР  

[ м3] 

Изчислена 

годишна норма 

на ефективност 

Съответствие 

Отклонение от питейния 

водопровод 
134,5 87,49 да 

Условие 8.1.6.2. 

При оценка на съответствието на измерените водни  количества вода с определените в Таблица 

8.1.2. няма установени несъответствия. 

 

     Условие № 8.2.  Използване на енергия 

Условие 8.2.1. 

Консумираната електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици да не 

превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1. 

Условие 8.2.1.1 

Прилагаме инструкция за експлоатация и поддръжка на системата за осветление на 

животновъдните халета, най-голям консуматор на електроенергия за производствени нужди в 

Инсталацията по Условие 2.  

Подаването на електроенергия към инсталацията се извършва на основание сключен договор с 

„ЧЕЗ Елекро България” АД.  

Условие 8.2.2.1 

Прилагаме инструкция за   измерване, изчисляване и документиране на изразходваните 

количества електроенергия за производствени нужди, изразени като: 

- Годишна консумация за производствени нужди на инсталацията по Условие № 2 попадаща 

в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; 

- Брой отгледани птици в приетата единица за капацитет; 

- Стойността на годишната норма на ефективност при употреба на електроенергия за 

инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; 

Отчитането се извършва чрез електромер монтиран в трафопост, чието местоположение е 

отбелязано в Приложение I.Б.1.1-3 към Заявлението. 

Условие 8.2.2.2 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества консумирана 

електроенергия с  определените такива в Условие 8.2.1., в това число установяване на причините 
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за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите 

от изпълнението на инструкцията се документират. 

За отчетния период няма констатирани несъответствия  в количествата консумирана 

електроенергия и не се е налагало предприемането на  съответни  коригиращи действия за 

отстраняването им. 

Условие 8.2.2.3  

Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.2.1.1.  се документират в Дневник. 

Условие 8.2.3 – Докладване 

Условие 8.2.3.1 

За изтеклия  период количествата консумирана електроенергия  за Инсталация за интензивно 

отглеждане на стокови носачки съответства  на стойностите, посочени в Комплексното 

разрешително. 

Консумацията на електроенергия  за Инсталация за интензивно отглеждане на птици, попадаща в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС е представена  в таблицата:  

 

Електроенергия 

Год. норма на 

ефективност 

съгласно КР [ MWh] 

Изчислена годишна 

норма на 

ефективност 

Съответствие 

Инсталация за интензивно 

отглежд. на стокови носачки 
8,45 5,14 да 

 

     Условие № 8.3.  Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Условие 8.3.1.1 

При работата на инсталация за интензивно отглеждане на птици, която попада в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС употребявани дезинфектанти да не превишават  количества, посочени в 

Таблици 8.3.1.1.(1).  

Условие 8.3.2.1 

Прилага се писмена инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните 

количества спомагателни материали, съгласно таблицата по Условие 8.3.1.1  изразени като: 

а) Месечна консумация на спомагателни материали : 

- дезинфектанти 

- грес 

б) Средномесечния брой на заетите места за птици в  инсталацията по Условие 2. 

 

в) Месечна консумация на спомагателни материали   за отглеждане на 1000 птици в 

инсталацията  включващи:   

- дезинфектанти 

- грес 

г) Годишна консумация на спомагателни материали  за отглеждане на  1000 птици в 

инсталацията включващи :    

- дезинфектанти 

- грес 

Изчисляването се извършва съгласно Условия 6.2. и 6.3  

Условие 8.3.2.2 

Прилага се писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените 

количества спомагателни материали, горива с определените такива в КР. 
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За изтеклия период няма констатирани несъответствия  в количествата    използвани 

спомагателни материали и не се е налагало предприемането на   адекватни коригиращи действия 

за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на  тази инструкция се документират 

Условие 8.3.3. Докладване  

Условие 8.3.3.1  

Годишната употреба за  отглеждането на 1000 птици на всяка от контролираните, спомагателни 

материали и горива е както следва:       

 

 

Суровини 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

К-во за отглежд. 

на 1000 птици за 

1 год, съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

К-во за отглежд на 

1000 птици за 1 

год 

Съответствие 

Дезинфектанти 18,5 кг/г 0.25 кг/год 4 кг/год. 0,057 кг. Да 

Грес 1 - 1 кг/год. 0,014 кг. Да 

 

Условие 8.3.3.2 

При оценка на съответствието на количествата изразходвани суровини и  спомагателни 

материали  с определените такива  в условията КР, несъответствия не са установени. 

Условие 8.3.4.1 

Всички налични на площадката химични вещества и смеси класифицирани в една или почвече 

категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

етикирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, 

опаковане и етикиране на химични вещества и смеси са опаковани съгласно изискванията и 

снабдени с инфармационни листове за безопасност. 

Условие 8.3.4.2.  

Скица на площадката, на която е обозначен склада за дезинфектанти е представен в РИОСВ.  

Условие 8.3.4.3.  

През отчетния период не е променян склада за дезинфектанти и не се е налагало да уведомяваме 

РИОСВ.  

Условие 8.3.5.1.  

Резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките  за 

съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и с условията 

на разришителното  се документират. 

Условие 8.3.6.1.  

При извършените проверки на съоръженията и площадките  за съхранение на спомагателни 

материали и горива не са открити несъответствия и съответно не са предприемани коригиращи 

действия.  

     Условие № 9.  Емисии в атмосферата 

Условие 9.1.1. 

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по 

Условие 9.1.2.  и Условие 9.1.3.  не превишава посочените в съответните таблици стойности. 

Няма наличие и експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния 

въздух, освен описаните в настоящото условие. Основните изпускащи устройства, чрез които се 

изпускат отпадъчните газове, образувани в халетата са осевите вентилатори.  

За отопление на административната сграда се използва котел ДЕДИТЕРИХ, с мощност 95 kW 

(0.095 МW) на гориво нафта. Замърсяването на въздуха от отпадъчните газове, получавани 

следствие на горивния процес е слабо. Такива котли са предназначени за отопляване на жилища. 

Поради малката топлинна мощност на котела, емисиите на отпадъчните газове от него не 

подлежат на емисионен контрол съгласно Наредба №1/27.06.2005 г. 
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Експлоатацията на птицефермата за отглеждане на стокови носачки не представлява заплаха за 

влошаване на качеството на атмосферния въздух и здравето на хората, живеещи в с. Шишковци 

и на тези работещи на площадката на ЕТ „Валентин Георгиев - ВАЛДИС”. 

Условие 9.2.1. 

Всички емисии на вредни вещества от Инсталацията по Условие № 2 се изпускат в атмосверния 

въздух организирано т.е. през изпускащите устройства описани в Условие 9.1.2.  и Условие 

9.1.3.   

Условие 9.2.2 

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 

емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези 

източници и предприемане на мерки за ограничаването им. За отчетната година не са установени 

неорганизирани емисии. 

Условие 9.2.3 

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии на площадката, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на  коригиращи действия.   

Резултати от прилагане на  инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на 

мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии на площадката, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на  коригиращи действия.   

Условие 9.2.5. 

През отчетната година не е съхранявана тор на площадката, поради което не се е налагало да се 

предприемат мерки за намаляване на емисиите от амоняк. 

Условие 9.2.6. 

Изготвен е дневник за документиране на информацията за изпълнението на Условие 9.2.5. 

Условие 9.3.2. 

През отчетния период няма постъпило оплакване от миризми.  

Условие 9.6.3. 

Документираме и съхраняваме на площадката постъпилите оплаквания от миризми. 

   Условие № 9.5.  Доклад до Европейски регистър за изпускането  на замърсителите (ЕРИПЗ) 

Условие 9.5. 

Определяме годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосверния въздух по 

Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 

166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и пренос на 

замърсителите (ЕРИПЗ). 

 

Емисиите на замърсителите се определят  по формулата: 

Е = ЕF x A      

където: 

Е – емисия на определен замърсител, получена в съответни количества; 

ЕF – емисионен фактор (коефициент), които е относителна мярка и представлява емисия, 

отнесена към единица количествена характеристика, която определя адекватно конкретната 

дейност; 

А – статистическа величина, която е количествена характеристика на дейността (продукция, 

изгорено гориво, глава добитък, площ, суровина и т.н.). 
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Общи за цялостната дейност емисионни фактори за метан СН4: 

 

SNAP CODE 
Дейност – Управление на тор по отношение 

на органични съединения 

Емисионен фактор  

EF kg/1 брой 

животно/година 

100907 Кокошки – носачки 0,12 

100908 Бройлери 0,01 

100909 Други птици (патици, гъски и т.н.) 0,08 

100910 Отглеждане на животни за кожи 1,69 

 

Е метан (СН4) = ЕF x A  

Годишната емисия на Метан (СН4) е: 70 536 бр. х 0.12 кg/бр.= 8 464 кg/год. 

При складиране и изсушаване на торта се отделят емисии на двуазотен оксид (N2O). 

 

Емисионни фактори за двуазотен оксид (N2O): 

 
 

 

       

 

       

Е двуазотен оксид (N2O) = ЕF x A  

Годишната емисия двуазотен оксид (N2O) е: 70 536 бр. х 0.02 кg/бр.= 1 410 кg/год. 

 

Емисионни фактори за Амоняк (NH3) за 1 брой животно / година: 

 

 

 

      
Е 

 

 

Е амоняк (NH3 ) = ЕF x A  

 

Годишната емисия  Амоняк (NH3) е: 70 536 бр. х 0.03 кg/бр.= 2 116 кg/год. 

На площадката  се съхранява   информация за всички вещества и техните количества, свързани с 

прилагането на ЕРИПЗ, а именно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Условие № 10.  Емисии в отпадъчните води 

Условие 10.1.  

Не се заустват производствени отпадъчни води от площадката на дружеството в повърхностни 

водни обекти и/или канализационни системи 

Условие 10.1.1.  

- Отглеждането на кокошките носачки е сух процес. 

Система за управление на торта Емисионен фактор  

EF kg/ N2O- N на 1 kg N брой животно/година 

Складиране на твърдата фракция и 

пункт за изсушаване  

0,02 (0,005 – 0,03) 

SNAP CODE Дейност – складиране извън 

помещения 

Емисионен фактор 

EF kg/1 брой животно/година 

100907 Кокошки – носачки 0,03 

Параметър Единица 
Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Метан Kg/год. 8464 1 път годишно Да 

Двуазотен оксид Kg/год. 1410 1 път годишно Да 

Амоняк Kg/год. 2116 1 път годишно Да 
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- Нямаме пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води. 

Производствените отпадъчни води се отвеждат към три броя водоплътни събирателни шахти, 

всяка с обем 15 м3.  

Условие 10.1.2.  

Съдържанието на бетоновите събирателни шахти  по Условие 10.1.1. се предава на 

„Кюстендилска вода“ ЕООД, съгласно сключен договор за приемане и пречистване на 

отпадъчните води – Договор  от 12.05.2015 г. 

За отчетния период не са извозвани производствени отпадъчни води със специализиран 

транспорт до градската канализационна мрежа на гр. Кюстендил. 

Условие 10.1.3. 

Изчисляваме замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на 

Европейкия регистър за изпускането и пренос на замърсители (ЕРИПЗ). 

Условие 10.1.4.  

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 

отвеждащата до  бетоновите водоплътни събирателни шахти канализационна мрежа, 

включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от 

проверките се документират. За отчетният период е извършена една проверка. 

Условие 10.1.5.  

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на бетоновите водоплътни 

събирателни шахти по Условие 10.1.1. При установяване на нарушена водоплътност се 

предприемат необходимите действия за възстановяването на водоплътността на шахтите. 

Резултатите от проверките се документират. За отчетният период е извършена една проверка. 

Условие 10.2.1.  

Битово-фекалните води от админстративно-битовата сграда се отвеждат в двукамерна 

водоплътна събирателна шахта с обем 50 м3.  

Условие 10.2.2.  

Съдържанието на двукамерна водоплътна събирателна шахта с обем 50 м3 се предава на 

„Кюстендилска вода“ ЕООД, съгласно сключен договор за приемане и пречистване на 

битово-фекални води – Договор  от 12.05.2015 г. 

За отчетния период не са извозвани битово-фекални води със специализиран транспорт до 

градската канализационна мрежа на гр. Кюстендил. 

Условие 10.2.4.  

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на двукамерна водоплътна 

изгребна шахта по Условие 10.2.1. При установяване на нарушена водоплътност се предприемат 

необходимите действия за възстановяването на водоплътността на шахтата. Резултатите от 

проверките се документират. 

Условие 10.3.1. 

Изготвена е и се прилага инструкция за документирането на резултатите от проверките  на 

техническото състояние и почистване на бетоновите водоплътни събирателни шахти, 

установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите се 

съхраняват.  

Условие 10.3.2.  

Документираме  и съхраняваме  на площадката информация за всички замърсители и техните 

количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на 

замърсители (ЕРИПЗ). 
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Условие 10.3.3. 

Докладваме  замърсителите по Условие 10.1.3., включително пренос извън площадката на 

замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени 

пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно създаването на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на  замърсители (ЕРИПЗ). 

 

  Условие № 11 Управление на отпадъците 

Условие 11.1.1. 

Образуваните отпадъци при работа на инсталациите по Условие 2 не се различават по вид и не 

превишават количествата определени в КР. Ежемесечно се отчитат генерираните 

производствени отпадъци и се вписват в отчетни книги. 

Годишните количества на  генерираните производствени отпадъци се докладват с отчети по 

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г.  – Приложение № 9 към чл. 13. 

Количествата  на отпадъците се описват в Отчетни книги за образувани  производствени и/или 

опасни  отпадъци. 

Няма превишение в средномесечното количество на  генерираните отпадъци. 

Няма регистрирани несъответствия в количеството на  генерираните отпадъци с нормите, 

определени в КР. 

Не са генерирани следните  отпадъци:  

- 16 02 14 - излязло от употреба  електрическо и електронно оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13;  

- 17 09 04 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от  от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 09 01  и17 

09 03. 

- 20 01 40 – метали; 

- 20 01 21*  – флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак 

Условие 11.2.1. 

Всички отпадъци, образувани на площадката  се събират съгласно изискванията на Глава II, 

раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на 

опасни отпадъци, на определените за това места. 

Условие 11.2.2. 

Отпадъците се събират разделно на определени за целта места в съответствие с нормативната 

уредба по околната среда. Местата за съхранение на одпадъците са означени на план/карта на 

площадката, представена в РИОСВ.  

Условие 11.3.1 

Отпадъците, образувани на площадката се съхраняват за срок не по-дълъг от: 

- три години при последващо предаване за оползотворяване; 

- една година при последващо предаване за обезвреждане. 

Условие 11.3.4. 

Опасните отпадъци, посочени в Условие 11.3.5., образувани от производствената дейност се 

съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да 

взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен 

отпадък“, код и наименование на отпадъка съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация 

на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 
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Условие 11.3.6. 

Предварителното съхранение на отпадъците, посочени в Условие 11.3.5. се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци. 

Условие 11.3.7. 

Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

посочено в Условие 11.3.5. се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване. 

Условие 11.3.8. 

Отпадъците, посочени в Условие 11.3.5. се осъществява по начин, който не позволява смесване 

на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, 

както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни 

отпадъци.  

Условие 11.3.9. 

Прилага се  инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното 

съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за 

предприемане на коригиращи действия. Документацията се съхранява на площадката и се 

предоставя на контролния орган при поискване.  

През  отчетния период са  извършени 2  проверки на съответствието на площадките за 

временното съхранение на отпадъците. Не бяха констатирани несъответствия на площадките за 

временното съхранение на отпадъците.  

Условие 11.4.1. 

Всички образувани отпадъци се предават за транспортиране извън територията на площадката, 

единствено на лица, притежаващи приложимите съгласно ЗУО документи за осъществяване на 

съответната дейност въз основа на сключен договор. 

Условие 11.4.2. 

Изготвямe „Идентификационен документ“, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри в случаите на  предаване на опасни отпадъци за оползотворяване 

/обезвреждане. 

Условие 11.4.2.1. 

За всяка партида транспортиран отпадък се изготвят, съхраняват и представят на контролните 

органи при поискване копия от следните документи: 

1. За производствени отпадъци:  

-   сертификат за товара(отпадъка) или съпроводителен документ; 

2. За опасни отпадъци: 

- сертификат за товара(отпадъка) или съпроводителен документ; 

- „Идентификационен документ“, съгласно  Наредба №  1/04.06.2014 г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри; 

- „Писмени инструкции за действие при аварии“, в съответствие с Наредбата за изискванията 

за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 

53/19.03.1999 г. 

Условие 11.5.1. 

Предават се за оползотворяване в това число рециклиране следните отпадъци, образувани при 

дейността на предприятието: 

- 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

- 16 02 14 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от 

упоменатото в кодове  16 02 09  и 16 02 13; 
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- 20 01 40  – метали; 

- 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 

- 20 03 01 – смесени битови отпадъци 

Отпадъците се предават единствено на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за 

извършване на такава дейност и въз основа на писмен договор за конкретния вид отпадък. 

Операторът не е предал за оползотворяване през  отчетната година отпадъци с код: 

- 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

- 16 02 14 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от 

упоменатото в кодове  16 02 09  и 16 02 13; 

- 20 01 40  – метали; 

- 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 

 

Условие 11.6.1. 

Следните отпадъци: 

- 20 03 04 – утайки от септични ями; 

- 17 09 04  – смесени отпадъци от строителство и събаряне,  различни от упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02  и 17 09 03;  

- 20 03 01  – смесени битови отпадъци.  

образувани от дейността на предприятието съгласно условие 11.1 от КР се предават за 

обезвреждане извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по 

чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност и въз основа на писмен договор  за конкретния 

вид отпадък. 

- 17 09 04  – смесени отпадъци от строителство и събаряне,  различни от упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02  и 17 09 03  – не са генерирани; 

- 20 03 01  – смесени битови отпадъци – 1,2 тона 

- 20 03 04 – утайки от септични ями – 0,5 тона 

Операторът е предал на фирми за обезвреждане през отчетната година следните количества  

отпадъци: 20 03 01  – смесени битови отпадъци –  1,2  тона; 

Условие 11.8.1. 

През отчетния период не се е налагало анализ на образуваните отпадъци и затова не е правен 

такъв. 

Условие 11.8.2. 

През текущата година не се налагало извършване на основно охарактеризиране на 

образуваните отпадъци предназначени за обезвреждане чрез депониране и затова не е правен 

такъв. 

Условие 11.8.2.1. 

През текущата година не се налагало изпитване на образуваните отпадъци предназначени за 

обезвреждане чрез депониране и затова не е правен такъв. 

Условие 11.8.3 

Анализите на отпадъци по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2.1. се извършват само в 

акредитирани лаборатории.  

 

Условие 11.9.1 

Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците съгласно 

изискванията на Наредба 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 

за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.  
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Условие 11.9.2 

Всички измервани количества на отпадъците се документират. 

Отпадък КОД 

Годишно количество 

Транспортиране 
Съответ

ствие 
Кол - ва 

определени с 

КР t/y 

Реално 

измерено t/y 

Пластмасови опаковки 15 01 02 0.065 0.001 Външна фирма Да 

Излязло от употреба електр. и 

електронно оборудв. различно от 

упомен. в кодове 16 02 09 и 16 02 13 

16 02 14 0.300 0 Външна фирма Да 

Метали 20 01 40   1 0 Външна фирма Да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

20 01 

21* 
0.015 

                           

0 

 

Външна фирма Да 

Смесиени отпадъци от стр. и 

събаряне, различни от упоменатите в  

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 5 0 Външна фирма Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 3.2 1,2 
ОП „Чистота” гр. 

Кюстендил 
Да 

Утайки от септични ями 20 03 04 10 0,5 
„Кюстендилска 

вода“ ООД 
Да 

Условие 11.9.3  

Изпълнени са всички условията по управление на отпадъците поставени с комплексното 

разрешително.  

Образуваните на площадката отпадъци не превишават определените количества. Отпадъците 

се съхраняват на определените за целта места и в съответствие със сроковете определени в 

комплексното разрешително. Транспортирането се извършва само от лица притежаващи 

съгласно ЗУО документи при спазване на всички нормативни изисквания. 

Оползотворяването и обезвреждането се извършва единствено от лица, притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност и въз основа на сключен 

договор.    

Условие 11.9.4 

Докладваме  изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в 

приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на 

Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса 

на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в 

определените в цитирания регламент случаи. 

 

11А. Управление на странични животински продукти 

Условие 11А.1   

Страничните животински продукти – животински изпражнения и тор,  се съхраняват единствено 

на места, осигуряващи, недопускане на замърсяване или увреждане на подземните води чрез 

всички необходими технически предпазни мерки, в това число в съоръжения, които да бъдат 

изградени от материали, непропускливи по отношение на съхраняваните вещества, и които да се 

експлоатират и поддържат по начин, недопускащ: 

- преминаване на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението; 

- разливи, вкл. от препълване на съоръженията и изнасяне на материал от площадката за 

съхранение; 

- недопускане проникване на дъждовни води в съхраняваните вищества; 

- разпространяването на интензивно миришещи вещества. 
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Фермите се почистват два пъти седмично и образуваният отпадък – птичи тор се предава  на 

населението и земеделски стопани за наторяване на земеделски земи.  

 

През изтеклата година на площадката е образуван общо 612 тона птичи тор. Птичата тор е 

предадена на земеделски стопани веднага след образуването, като не се е налагало да бъде 

съхранявана на площадката.  

Условие 11А.4.1 

Количеството СЖП /умрели птици/ образувани на площадката през отчетната година е 1,540 

тона. Същите са предавани на екарисаж „Син Кръст“. 

 

 

  Условие № 12  Шум 

 

Условие 12.1.1. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин  недопускащ 

предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на   еквивалентно ниво на 

шума както следва: 

По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво - 70 dB(A); 

- вечерно ниво - 70 dB(A); 

- нощно ниво - 70 dB(A); 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

- дневно ниво – 55 dB(A); 

- вечерно ниво - 50 dB(A); 

- нощно ниво – 45 dB(A). 

Площадката, на която е разположена  Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, 

попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС се намира извън урбанизирани  територии и тихи 

зони и не оказва влияние върху акустичната обстановка на намиращите се в района  населено  

место. Най-близкото населено място с. Шишковци е на 0.6 км от площадката.  

Поради естеството на дейността /кокошките са особено чувствителни  към акустични 

натоварвания/ са предприети специални  мерки за намаляване на емисиите от шум в 

птицефермата. 

 

Условие 12.2.1. 

Извършваме наблюдение на : 

- общата звукова мощност на площадката; 

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; 

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.  

 

Условие 12.2.2. 

Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите 

по Условие 12.2.1. През отчетния период е извършено измерване на шум в лаборатория  

„ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД.  
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Условие 12.2.3. 

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените 

еквивалентни неща на шум по границите на производствената площадка и в мястото на 

въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се правят при 

максимално натоварване на производствените мощности. 

Условие 12.3.1 

Резултатите от наблюдението на показателите се документират и  съхраняват на площадката 

и при поискване се предоставят на компетентните органи. 

Условие 12.3.2. 

Резултатите от оценка на съответствието на установените шумови нива по границата на 

площадката и в мястото на въздействие с разрешените такива се документират  и съхраняват 

на площадката и при поискване се предоставят на компетентните органи.  

Условие 12.3.3. 

През отчетния период няма установени несъответствия с поставените в разрешителното 

максимално допустими нива на шума и оплаквания от живущи около площадката. 

Основен източник на шум на площадката е Инсталация за интензивно отглеждане на птици.  

 

 

Доклад по чл. 30 от Наредба № 54 от 13 Декември 2010 г. за дейността на Националната система за 

мониторинг на шума в околната среда и изискванията за провеждане на собствен мониторинг и 

представяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда: 

 

 Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на оператора – 
 

ЕТ “Валентин Георгиев – Валдис” 

ЕИК 040268038  

гр. Кюстендил, ул. ”Карпош” № 7 

 

 Лице за контакти – 

Валентин Георгиев Дудушки 

Тел.  078/55 11 54, 0896 / 655 549 

Е-mail: valdisbg@abv.bg 

 

 Описание на инсталациите генериращи шум – 

Инсталация за интензивно отглеждане на птици 

  

 

 

 

Място  на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB 

Измерено през 

деня / нощта 
Съответствие 

Обща звукова мощност 
/измерителен контур 1/ 

87,5 през деня да 

Обща звукова мощност 
/измерителен контур 2/ 

88,0 през деня да 

Ниво на шум 
/ в мястото на въздействие/ 

41,9 през деня да 

mailto:valdisbg@abv.bg
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  Условие № 13  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условие 13.1.2. 

На територията на площадката няма тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. 

Условие 13.1.3. 

На производствената площадка се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи 

материали за почистване в случай на разливи.  

През отчетния период няма установени разливи на производствената площадка. 

Условие 13.1.4. 

Изготвена е и се прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или 

изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка(включително и 

обвалованите зони). 

Условие 13.1.5. 

Изготвена е и се прилага инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, 

технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до 

момента на отстраняването им. 

Условие 13.1.6. 

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната 

система за отпадъчни води на площадката. 

Условие 13.1.7. 

Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на 

конструкции, инжинерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е 

възможен контакт с подземни води. 

Условие 13.2.1. 

Обобщените резултати от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1. се документират и 

съхраняват на площадката. 

Условие 13.2.2. 

През отчетния период не сме имали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка(включително и обвалованите зони). 

Направена е проверка на канализацинната система за отпадъчни води. Няма установени 

несъответствия. 

 

  Условие № 14  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условие 14.1. 

На площадката не се съхраняват, използват и произвеждат опасни химични вещества. 

Условие 14.2. 

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на 

организационни и технически промени. 

Условие 14.3. 

През отчетния период не сме имали аварии и не се е налагало да предприемаме действия за 

ликвидиране на последствията от тях. 

Условие 14.4. 

Изготвен е дневник за възникнали аварийни ситуации включващ: 

- причини за аварията; 

- време и място на възникване; 
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- последствия върху здравето на населението и околната среда; 

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняване на последствията 

През отчетния период не сме имали аварийни ситуации. 

Условие 14.4. 

През отчетния период не сме установили концентрации на вредни вещества над емисионните 

норми, непланирани емисии и инциденти които са причинили замърсяване на повърхностни или 

подземни води  или са застрашили въздуха и/или почвата. 

 

  Условие № 15  Преходни режими на работа 

Условие 15.1. 

Прилагаме  план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2. 

През изминалата година няма установени извънредни емисии при анормални режими на работа на 

инсталациите по Условие 2. 

 

  Условие № 16  Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

Условие 16.1.  

През отчетния период няма прекратяване на дейността на инсталацията за  интензивно отглеждане 

на птици  и съоръжения или части от нея  и поради това няма представен подробен план за 

действие за закриване на дейноста  на  Инсталацията по Условие 2 или части от тях. 

Условие 16.2. 

През отчетния период няма временно прекратяване на дейността на инсталацията и съоръжения 

или части от нея и поради това  не е  изготвен и  представен подробен план за действие за 

временно прекратяване на дейностите на площадката или части от нея. 

 

 

 

   Подписване на годишния доклад 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 313-Н0-И0-

А0/2008 г. актуализирано с решение № 313-Н0-И0-А1/2015 г. на  ЕТ “Валентин Георгиев – Валдис” за 

Инсталация за интензивно отглеждане на стокови носачки - т. 6.6 ”а” от Приложение № 4 на ЗООС. 

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

доклад на трети лица. 
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