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1. УВОД. 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД, гр. Търговище 

Адрес по местонахождение на инсталацията 

гр. Търговище, ул. Скопие № 19, вх. Г, aп. 21 

Регистрационен номер на КР 

Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г. 

Дата на подписване на КР 

27.06.2011 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

18.07.2011 г. 

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

разрешителното 

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД, гр. Търговище 

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

гр. Търговище, ул. Скопие № 19, вх. Г, aп. 21 

Лице за контакти 

Ерхан Идиризов – Управител 

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

гр. Търговище, ул. Скопие № 19, вх. Г, aп. 21, тел. 0889 229 510, e-mail: mert_bg@abv.bg 

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

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД, гр. Търговище реализира производствената си дейност в с. 

Подгорица, като интегрирана птицевъдна ферма към „Лудогорско пиле” ЕООД, гр. Разград. 

Производството се извършва в съществуващи животновъдни сгради, разположени на 

територията на стопански двор в с. Подгорица, община Търговище. На площадката 

съществуват общо 7 птицевъдни сгради, в които операторът е извършил козметични ремонти, 

като е внедрена съвременна система за подово отглеждане на птици. Монтирани са 
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автоматични поилни и хранилни инсталации, отоплителна система, охладителна система и 

автоматична система за контрол на микроклимата в помещенията.  

Като основа за производство на качествен и безопасен продукт операторът е въвел 

основни правила за работа, инструкции и процедури, съобразно изискванията на „Лудогорско 

пиле” ЕООД за интегрираните птицевъдни ферми. Те представляват система за контрол на 

персонал, помещения, съоръжения, материали, документация, хигиенно-поддържане и  

технология на производство с цел да се сведе до минимум рискът от замърсяване на продукция 

и околната среда чрез производствената или човешката дейност. 

След извършените преустройства, фермата за отглеждане на птици за угояване 

/бройлери/ е с капацитет 100 000 места за отглеждане  (100 000 бр. бройлери на цикъл; 7 цикъла 

годишно).  

Птиците се доставят в птицефермата на възраст от 1 ден от „Лудогорско пиле” ЕООД 

– гр. Разград, съгласно договори за угояване. Доставчикът притежава елитни родителски стада 

и собствена люпилня. Производственият процес цикличен. Периодът на угояване е с 

продължителност 35-38 дни, като след приключване на всеки угоителен цикъл се извършва 

почистване и дезинфекция на халетата и инсталациите и подготовка за следващата партида 

птици. Еднодневните птици се доставят до птицефермата с транспорт на „Лудогорско пиле” 

ЕООД и се настаняват във вече подготвените за целта помещения, в които е поставена постеля 

от слама върху стоманобетонен под. Сградите се отопляват с печки, работещи на твърдо 

гориво, монтирани извън сградите. Всяко от помещенията е оборудвано с хранилни и поилни 

линии;  вентилационна система, състояща се тунелни (стенни) вентилатори , както и клапи за 

чист, свеж въздух; осветителна система; команден пункт за наблюдение и контрол на 

процесите. 

Хранилните линии се захранват от бункер за фураж от силозен тип посредством гъвкав 

безосов шнек, разположен напречно на сградата. След шнека е монтирана автоматична везна, 

чиято цел е да контролира количеството на подавания към птиците  фураж. На разстояние 2,50 

m от стената и на 5,00 m един от друг под напречния шнек са монтирани хранилните линии. 

Броят на хранилките е съобразен с площта на сградата и броя на птиците в нея. Самите 

хранилки имат 6 степени на регулиране на подавания фураж, колкото е и броя на седмиците, 

необходими за завършването на периода на отглеждане.  Височината на хранилните линии се 

регулира ръчно в зависимост от големината на птиците и при необходимост от почистване и 

дезинфекциране в края на всеки период (цикъл) на отглеждане. 

Всяка поилна линия се състои от тръбопровод, на който са монтирани поилни нипели, 

чийто брой  е  съобразен с размерите на сградата, броя на отглежданите птици и броя на 

поилните линии в нея. Налягането на всяка поилна линия се следи. Височината на поилните 

линии се регулира ръчно в зависимост от големината на птиците и при необходимост от 

почистване и дезинфекциране в края на всеки период (цикъл) на отглеждане. 

Отоплението на сградите се осъществява с печки, работещи на твърдо гориво (въглища 

или еко пелети). 

Вентилацията на въздуха в помещенията се извършва с тунелни (стенни) вентилатори. 

Стенните вентилатори, монтирани на късата стена на халетата, а клапите за навлизане на свеж 

въздух – по дългата стена на сградите. Охлаждането на въздуха през летния период става с 
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помощта на „охладителни пити”, монтирани пред клапите за навлизане на въздух от външната 

страна на помещението.  

Осветителната инсталация е изпълнена съгласно БДС 1786 – 84 и е избрана система за 

общо равномерно осветление. Използвани са влагозащитени осветителни тела и 

енергоспестяващи лампи. 

След края на всеки период (цикъл) на отглеждане сламената постеля, заедно с 

натрупаните торови маси, се отстранява от помещението. Отстранената постеля се предава на 

земеделски производител за наторяване. Подът на помещението се помита, измива се с 

пароструйка и след като изсъхне се дезинфекцира. При почистването не се формират 

отпадъчни води. 

Използваната технология е т.нар. „all-in-all-out” технология, при която в началото на 

угоителния цикъл се осъществява зареждане на производствените халета с еднодневни пилета, 

които се отглеждат без преместване, като в края на угоителния период цялата партида се 

изняся от халетата и се товари на товарни камиони – пилевози за извозване към кланицата за 

по-нататъшно процесиране. На практика, за целия угоителен период до достигане на 

определените килограми пилетата – бройлери не напускат производствените халета. След 

приключване на угоителния цикъл производствените халета изцяло се изчистват и 

дезинфекцират - след период от около 10 дни сградата е подготвена за ново зареждане с 

еднодневни птици. 

Производствен капацитет на инсталацията 

100 000 места за птици 

Изготвена и прилагана е: 

 Инструкция ИОС 4.2.1 „Измерване или изчисляване на годишното производство 

за инсталацията за интензивно отглеждане на птици – бройлери”. 

2014 година. През периода са отчетени 7 бр. (седем) жизнени цикли на 

отглеждане със средно 70 000 заети места за птици - бройлери. Работата на 

инсталацията се документира във Формуляр ФОС 4.2.1-01 „Годишно 

производство на инсталацията за интензивно отглеждане на птици – бройлери”. 

Не са констатирани несъответствия с Таблица 4.1. на КР. 

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

Дейностите, изпълнявани в Дружеството, свързани с управлението на околната среда 

се осъществяват от Управителите на дружеството. Задължени да оказват съдействие и 

предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на 

производствената площадка. 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ-ШУМЕН – гр. Шумен 9700, ул. „Съединение” № 71, ет.3 
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Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - гр. Варна, ул. 

„Александър Дякович” № 33 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, 

съобразно ISO 14001:1996 или EMAS. Изготвена и внедрена е собствена система за управление 

на околната среда съобразно изискванията на издаденото комплексно разрешително. 

 Структура и отговорности 

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на „ЕСКЕЙП 

ГРУП” ООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 410-

Н0/2011 г. 

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по 

нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на 

изискващия се контрол по нейното изпълнение. 

 Обучение 

Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала на 

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, 

съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности. 

Разработена е и се спазва: 

 Процедура ПОС 5.2. „Обучение по околна среда”, отнасящ се за персонала 

отговорен за извършване на конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. 

2014 година. През 2014 година не са провеждани обучения на наличния персонал. 

 Обмен на информация 

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на „ЕСКЕЙП 

ГРУП” ООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 410-

Н0/2011 г. 

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на организациите, които трябва да бъдат 

уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г. 

 Документиране 

В изпълнение на Условие 5.4.1 “Документиране” е изготвен списък с нормативни 

документи, свързани с дейността и свързаните с нея аспекти по околната среда”, като същият 



ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2014 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-

Н0/2011 г. 

 

 

Стр. 8/37 

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД 

гр. Търговище, ул. Скопие № 19, вх. Г, aп. 21 
тел. 0889 229 510, e-mail: mert_bg@abv.bg 

подлежи на периодична актуализация. За коректно е своевременно актуализиране на 

нормативната база се използва специализиран програмен продукт. 

Изготвен и утвърден от Управителя е списък от фирмени процедури и инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г. 

Разработен е и се поддържа Регистър за разпространение на контролираните документи 

Протоколи за разпределение, съгласно изискванията на Условие 5.4.3. Регистърът съдържа 

списък 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. 

 Управление на документите 

Разработена е процедура по Управлението на документите, която обхваща, както 

вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от 

провежданата политика по околната среда и здравето и безопасността при работа и 

изискванията на нормативните документи. 

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната 

последователност: 

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  

документа; 

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на 

дружеството; 

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по 

работни места; 

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и 

с последващо утвърждаване; 

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители; 

- Изземване на невалидната документация. 

 Оперативно управление 

Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите 

за експлоатация и поддръжка са част от Списък на фирмени процедури и инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г. 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г. са разработени 

и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

съгласно условията в разрешителното. 

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното. 
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Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Изготвен, съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни 

органи е “План за предотвратяване и ликвидиране на аварии”. 

 Записи 

Записите в „ЕСКЕЙП ГРУП" ООД се създават и поддържат, за да послужат като 

доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните 

разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление. 

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е 

идентифицирано. Те се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на 

съхранение и унищожаване. 

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда имат задължителни 

реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно: 

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне; 

- Времето на създаване на записа; 

- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен 

документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение. 

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на 

Комплексното разрешително са: 

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и 

резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в 

разрешителното; 

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за 

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия; 

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за 

работа на технологичното/пречиствателното оборудване; 

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното. 

 Докладване 

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г. е изготвен съгласно “Образец на 

годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното 

разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на 

околната среда и водите и се представя в определеният срок. 
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2014 година. Не са възниквали аварийни ситуации, замърсявания на 

повърхностни и/или подземни води, почви или други замърсявания, за които е 

нужно уведомяване на компетентните органи съгласно Условие 7.1. на КР. 

2014 година. Не са планувани промени на площадката или в работата на 

инсталацията, за която да е информиран компетентния орган – МОСВ. 

 Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда 

Не е настъпила актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително 

№ 410-Н0/2011 г. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ. 

3.1. Използване на вода. 

Водоснабдяването на площадката, разположена в с. Подгорица се осъществява от 

собствени водоизточници (шахтови кладенци) и водоснабдителната мрежа на селото. 

Водоснабдяването за животновъдство се извършва от 2 броя собствени водоизточници 

– ШК1 и ШК2, за които е издадено Разрешение за водовземане № 2152 0069/22.07.2008 г. от 

Басейнова Дирекция за Черноморски район. Разрешеният обем добивана вода годишно е 5 490 

m3. 

Понастоящем подземните води на ШК1 и ШК2 се използват за осъществяване на 

производствената дейност на дружеството. Подземните води, добивани от кладенеца, 

собственост на дружеството не се ползват от други ползватели. Към всяко от водовземните 

съоръжения е монтирано разходомерно устройство (водомер) за измерване на използваните 

количества вода. Същите са пломбирани с пломби на компетентния орган. 

Като Приложение № 2 е представен Годишен доклад съгласно изискванията на 

Чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.  

Вода за питейно-битови нужди на персонала се доставя от водоснабдителната мрежа 

на с. Подгорица. Водоснабдяването се извършва на база сключен договор с местното 

водоразпределително дружество. 

Изготвени са и се прилагат следните инструкции: 

 Инструкция ИОС 8.1.3 „Експлоатация и поддръжка на поилна и охладителна 

система на производствените сгради, основен консуматор на вода за 

производствени нужди”. 

2014 година. Строго се спазва Инструкция ИОС 8.1.3 „Експлоатация и 

поддръжка на поилна и охладителна система на производствените сгради, 

основен консуматор на вода за производствени нужди” под контрола на 

управителите на дружеството. Извършени са 12 бр. проверки. Същите са 
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документирани. Не са установени отклонения от заложените в писмената 

инструкция стъпки по провеждане на преглед и профилактика. 

 Инструкция ИОС 8.1.4 „Поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на 

площадката, отстраняване на течове и установяване причините за тях”.  

2014 година. Мониторинг на водопроводната мрежа на площадката е извършван 

всеки календарен месец, което е документирано в съответния формуляр. През 

периода течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа на 

площадката не са констатирани. 

 Инструкция ИОС 8.1.5.2 „Измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества вода за производствени нужди”. 

2014 година. Измерването на използваните количества вода се извършва всеки 

месец и е документирано в Дневник на изразходвани водни количества, съгласно 

условията на издадено разрешително за водовземане. Във формуляр ФОС 

8.1.5.2-01 са отразени необходимата стойност на годишна консумация на вода за 

единица продукт и годишна норма на ефективност за инсталацията. 

 Инструкция ИОС 8.1.5.3 „Оценка на съответствието на изразходваните 

количества вода за производствени нужди с условията на разрешително и 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия”. 

2014 година. Изготвена е Оценка на съответствието на изразходените водни 

количества за 2014 година. Същата е документирана с Формуляр ФОС 8.1.5.2-

01 През периода не са констатирани несъответствия на измерените водни 

количества с определените такива. 

Използването на вода през 2014 г. (отчитания период) е докладвано в представената по 

- долу таблица. 

Таблица 3.1. 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество 

съгласно КР 

Количество за 1000 

бр. Птици/жизнен 

цикъл съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 1000 бр. 

птици/жизнен цикъл 

Съответс

твие 

ШК1,  ШK2 - 
7.71 m3/1000 бр. 

птици 
324 m3 0,661 m3/1000 бр. птици Да 

3.2. Използване на енергия. 

Изготвени са и се прилагат 
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 Инструкция ИОС 8.2.1.2. „Експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на хранилни машини и шнекове към 

Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери, основни 

консуматори на електроенергия”. 

2014 година. Инструкцията ИОС 8.2.1.2. „Експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на хранилни машини и шнекове към 

Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери, основни 

консуматори на електроенергия” се спазва стриктно. Извършени са 12 бр. 

проверки през разглеждания период. Не са констатирани отклонения от 

предписаните стъпки за експлоатацията на същото. 

 Инструкция ИОС 8.2.2.1 „Измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия”. 

2014 година. Редовно се води Формуляр ФОС 8.2.2.1-01 „Използвани 

количества електроенергия” за документиране на изразходваната енергия. 

 Инструкция ИОС 8.2.2.2 „Оценка на съответствието на измерените и 

изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в 

Условие 8.2.1.1 и установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия за отстраняването им”, където са 

регламентирани и действията за установяване на причините за документираните 

несъответствия и за предприетите коригиращи действия за тяхното 

отстраняване. 

2014 година. Изработена е оценка за съответствие на изразходваното 

количество електроенергия. През периода не са констатирани несъответствия на 

измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива. 

В годишен аспект за отчетния период от инсталация за интензивно отглеждане на 

птици – бройлери е консумирана електроенергия в размер на 101,340 MW. Използването на 

електроенергия през 2014 г. (отчитания период) е докладвано в представената по-долу 

таблица. 

Таблица 3.2. 

Електроенергия Годишна норма на 

ефективност съгласно КР 

Консумация на 

електроенергия на 1000 

бр. птици/жизнен 

цикъл 

Съответствие 

Електроенергия 0.227 MW/h 0.207  MW/h Да 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

Всички използвани химични вещества и препарати, използвани и съхранявани през 

годината, са придружени от Информационен лист за безопасност. 
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Инсталацията за интензивно отглеждане на птици няма ограничения, поставени с 

условията на комплексното разрешително, при употребата на суровини, спомагателни 

материали и горива. 

Таблица 3.3.1. 

Суровин

и 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - ДА 

Таблица 3.3.2. 

Спомагат

елни 

материал

и 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - ДА 

Таблица 3.3.3. 

Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - 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. 

Дезинфектиращите препарати, необходими за текущата производствена дейност в 

угоителния център се съхраняват в складово помещения обозначено на генплана на 

площадката. 

 Изготвена е и се прилага Инструкция ИОС 8.3.1.2. „Поддръжка и периодична 

проверка на съответствието на складовете и площадките за съхранение на 

спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на 

разрешителното, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия”. 

2014 година. През 2014 г. са извършени 12 бр. проверки съгласно инструкцията. 

Проверките са документирани във Формуляр ФОС 8.3.1.2-01 „Проверка на 
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складове, съоръжения и площадки за съхранение”. Не са установени 

несъответствия. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 

СРЕДА. 

 Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на 

Образеца на ГДОС, утвърден от министъра на ОСВ. Представените по-долу данни са получени 

въз основа на измервания и изчисления. 

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) И PRTR. 

 Вредните вещества, които се изхвърлят от организираните точкови източници на 

инсталацията са: Метан (CH4), Амоняк (NH3), Диазотен оксид (N2O) и финни прахови частици 

прах (вещества под формата на малки твърди или течни частици PM 10 от органичен и 

неорганичен произход). Изчислените стойности на замърсителите са посочени в Таблица 4.1. 

Таблица 4.1. Таблица на замърсителите съгласно ЕРИПЗ. 

CAS номер Замърсител Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

74-82-8 Метан (CH4) 

100 000 

- 

(8 190 С) 

- - 

- - 

630-08-0 
Въглероден 

оксид (CO) 
500 000 

- - 
- - 

124-38-9 
Въглероден 

диоксид (CO2) 
100 милиона 

- - 
- - 

 

Хидро-флуоро-

въглероди 

(HFCs) 

100 

- - 

- - 

10024-97-2 
Диазотен 

оксид (N2O) 

10 000 

- 

(1 400 С) 

- - 

- - 

7664-41-7 Амоняк (NH3) 
10 000 

42 000 С 

- - 
- - 

 
ЛОС без метан 

(NMVOC) 
100 000 

- - 
- - 

 
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 
100 000 

- - 
- - 

 
Перфлуоровъг

лероди (PFCs) 
100 

- - 
- - 

2551-62-4 

Серен 

хексафлуорид 

(SF6) 

50 

- - 

- - 

 
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 
150 000 

- - 
- - 



ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2014 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-

Н0/2011 г. 

 

 

Стр. 15/37 

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД 

гр. Търговище, ул. Скопие № 19, вх. Г, aп. 21 
тел. 0889 229 510, e-mail: mert_bg@abv.bg 

 

Хидрохлорофл

уоро-

въглероди 

(HCFCs) 

1 

- - 

- - 

 

Хлорофлуоро-

въглероди 

(CFCs) 

1 

- - 

- - 

 
Халогенни 

въглеводороди 
1 

- - 
- - 

7440-38-2 

Арсен и 

съединенията 

му (като As) 

20 

- - 

- - 

7440-43-9 

Кадмий и 

съединения 

(като Cd) 

10 

- - 

- - 

7440-47-3 

Хром и 

съединенията 

му (като Cr) 

100 

- - 

- - 

7440-50-8 

Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 

100 

 

- - 

- - 

7439-97-6 

Живак и 

съединенията 

му (като Hg) 

10 

- - 

- - 

7440-02-0 

Никел и 

съединенията 

му (като Ni) 

50 

- - 

- - 

7439-92-1 

Олово и 

съединенията 

му (като Pb) 

200 

- - 

- - 

7440-66-6 

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

200 

- - 

- - 

75-09-2 
Дихлорметан 

(DCM) 
1 000 

- - 
- - 

118-74-1 
Хексахлорбенз

ол (HCB) 
10 

- - 
- - 

 

PCDD+PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq) 

0,0001 

- - 

- - 

608-93-5 
Пентахлорбенз

ол 
1 

- - 
- - 

87-86-5 
Пентахлорфен

ол (PCP) 
10 

- - 
- - 

1336-36-3 

Полихлориран

и бифенили 

(PCBs) 

0.1 

- - 

- - 

122-34-9 Simazine - - - - - 

127-18-4 
Тетрахлоретил

ен (PER)  
2 000 

- - 
- - 

79-01-6 Трихлоретилен  2 000 - - - - 

71-43-2 Бензол  1 000 - - - - 
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Полициклични 

ароматни 

въглеводо-

роди (PAHs)1 

50 

- - 

- - 

 

Хлор и 

неорганични 

съединения 

(като HCl) 

10 000 

- - 

- - 

 

Флуор и 

неорганични 

съединения 

(като HF) 

5000 

- - 

- - 

74-90-8 
Циановодород 

(HCN)  
200 

- - 
- - 

 

Фини прахови 

частици 

<10μm (PM10) 

50 000 

- 

(3 640 С) 

- - 

- - 

 

Общ 

органичен 

въглерод ТОС 

(изразен като 

ХПК/3) 

- - - - - 

Легенда: 

 

 

 

 

 

За изчисляване на емисиите на вредни вещества (NH3, N2O и CH4) в атмосферния 

въздух от дейността на инсталацията са използвани емисионни фактори от Актуализирана 

единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха утвърдена 

със Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ (CORINAIR-2009 г.). Тъй като в това ръководство 

няма определени емисионни фактори за ФПЧ10 (РМ10) те са използвани от официалната версия 

на методиката от 2009 г. В скоби са представени изчислените стойности за отделните 

замърсители. 

В таблицата не са посочени стойности за пренос на замърсители извън площадката т.к. 

през при експлоатацията на инсталацията по Условие 2 не се формират производствени и/или 

охлаждащи отпадъчни води, които следва да са предмет на докладване. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

4.2.1. Емисии от точкови източници. 

През отчитания период дебитът на  технологичните и вентилационни газове от всички 

организирани източници не превишават съответните заложени в КР стойности. Не е 

осъществена експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния 

въздух. 

                                                 
 

10 000 

0,0000 кг С 

(000.00 кг С) 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

- изчислена стойност за 2013 година над прага 

- изчислена стойност за 2013 година под прага 

начин на определяне на стойността M (измерена стойност),                                               

Е (стойност, получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност) 
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В съответствие с Условие 9.6.6. е извършено изчисление на количеството на 

замърсителите във въздуха за единица продукт. 

2014 година. Извършено е изчисляване на годишните количества на 

замърсителите за единица продукт, представени в таблица 4.2-1. 

Таблица  4.2-1. Изчисление на годишните количества замърсители съгласно CORINAIR. 

Замърсител SNAP  

CODE 

Емисионен  

фактор EF,  

kg/1 брой 

животно/година 

Годишни емисии 

2014 

kg/y 

Емитирани  

количества във 

въздуха kg/ед. пр. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Метан (СH4) 100508 0.117 8190 16,714 

Амоняк (NH3) 100908 0,6 42000 85,714 

Диазотен оксид (N2O) 100908 0,02 1400 2,875 

ФПЧ10 100908* 0,052 3640 7,429 

*За определяне на емисионния фактор на ФПЧ10 е използвана версията на EMEP/CORINAIR Emission Inventory 

Guidebook – 2009. 

Годишните емисии на метан са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вещества 

във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула: 

Брой места за бройлери х емисионен фактор за метан (СH4) = годишни емисии метан / брой жизнени цикли = 

емисии за жизнен цикъл / брой птици в жизнен цикъл/1000 = емисии за единица продукт 

 Броят на използваните места за отглеждане на бройлери е посочен на средногодишна база. 

 Емисионния фактор за метана е взет от Методика за определяне на емисии вредни вещества 

Изчисление: 

70 000 х 0.117 = 8190 / 7 = 1170 / 70 = 16,714 кг. 

Годишните емисии на амоняк са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вещества 

във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула: 

Брой места за бройлери х емисионен фактор за амоняк = годишни емисии амоняк / брой жизнени цикли = емисии 

за жизнен цикъл / брой птици в жизнен цикъл/1000 = емисии за единица продукт 

 Броят на използваните места за отглеждане на бройлери е посочен на средногодишна база. 

 Емисионния фактор за амоняка е взет от Методика за определяне на емисии вредни вещества 

Изчисление: 

70 000 х 0.6 = 42000 / 7 = 6000 / 70 = 85,714 кг. 

Годишните емисии на диазотен оксид са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни 

вещества във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната 

формула: 
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Брой места за бройлери х емисионен фактор за диазотен оксид = годишни емисии диазотен оксид / брой жизнени 

цикли = емисии за жизнен цикъл / брой птици в жизнен цикъл/1000 = емисии за единица продукт 

 Броят на използваните места за отглеждане на бройлери е посочен на средногодишна база. 

 Емисионния фактор за амоняка е взет от Методика за определяне на емисии вредни вещества 

Изчисление: 

70 000 х 0.02 = 1 400 / 7 = 200 / 70 = 2.875 кг. 

Годишните емисии на ФПЧ10 са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вещества 

във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула: 

Брой места за бройлери х емисионен фактор за ФПЧ10 = годишни емисии ФПЧ10 / брой жизнени цикли = емисии 

за жизнен цикъл / брой птици в жизнен цикъл/1000 = емисии за единица продукт 

 Броят на използваните места за отглеждане на бройлери е посочен на средногодишна база. 

 Емисионния фактор за ФПЧ10 е взет от Методика за определяне на емисии вредни вещества 

Изчисление: 

70 000 х 0.052 = 3 640 / 7 = 520 / 70 = 7,429 кг. 

Таблица 4.2-2. Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г. 

Замърсител Количество 

кг/брой 

животно 

годишно 

съгласно норма 

Годишни 

емисии 

 

 

 

(kg) 

Емисии на 

единица 

продукт 

 

 

(kg) 

Прагове на 

годишни 

емисии 

съгласно 

Регламент 

(kg) 

Съответствие 

Метан 0.117 8190 16,714 100 000.00 Да 

Амоняк 0,6 42000 85,714 10 000.00 Не 

Диазотен оксид 0,02 1400 2,875 10 000.00 Да 

ФПЧ10 0,052 3640 7,429 50 000,00 Да 

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. 

Оператора разполага със следната документирана информация: 

 Максимални дебити на вентилаторите към изпускащите устройства; 

2014 година. Няма изменение на посочените в Таблица 9.1.1. на КР максимални 

дебити. Същите са определени съгласно паспортни данни на монтираните 

вентилатори. 

 Информация за веществата и техните количества свързани с прилагането на 

ЕРИПЗ; 
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2014 година. Необходимата информация се документира във Формуляр ФОС 

9.5-01 „Изчисляване на годишните стойности на замърсителите в атмосферния 

въздух”. Информацията е представена в Таблица 4.1.2. към настоящия ГДОС. 

 Спазване на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизирани емисии 

и емисии на интензивно миришещи вещества. 

2014 година. Използваните мерки са документирани с Формуляр ФОС 9.3.2-01 

„Мерки за предотвратяване и ограничаване на емисиите на интензивно 

миришещи вещества”. Всички мерки се спазват стриктно. 

 Списък на постъпили сигнали за миризми, в резултат от дейността на 

инсталацията 

2014 година. Създаден е специален Формуляр ФОС 9.6.4-01 „Регистър на 

сигнали и оплаквания за емисии на интензивно миришещи вещества”. През 2014 

г. не са постъпвали подобни. 

Оператора няма задължение за извършване на собствен мониторинг на емисии в 

атмосферния въздух. 

4.2.3. Неорганизирани емисии. 

Всички емисии на вредни вещества в инсталацията се изпускат в атмосферния въздух 

организирано. В изпълнение на Условие 9.2.2 от КР са разработени: 

 Инструкция ИОС 9.2.2. „Периодична оценка за наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 

ограничаването им. 

2014 година. През отчетния период не са констатирани източници на 

неорганизирани емисии. 

4.2.4. Интензивно миришещи вещества. 

 В изпълнение на условие 9.3.2 е разработена и се прилага Инструкция ИОС 9.3.2. 

„Предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за 

появата на миризми и мерки за предотвратяване/намаляване на емисиите на 

интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката”. 

2014 година. За извършените периодични проверки са съставени съответните 

протоколи, приложени към инструкцията. Не са установени нарушения. 

В изпълнение на Условие 9.6.5. са разработени и се прилагат Формуляри ФОС 9.5-01 

„Изчисляване на годишните стойности на замърсителите в атмосферния въздух”,с който се 

документира и съхранява информация за замърсителите и техните количества съгласно 

изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ, ФОС 
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9.2.2-01 „Регистър на неорганизираните емисии”, ФОС 9.3.2-01 „Мерки за предотвратяване и 

ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества” и ФОС 9.6.4-01 „Регистър на 

сигнали и оплаквания за емисии на интензивно миришещи вещества”. 

2014 година. Не са констатирани или получени сигнали за наличие на 

неотганизирани емисии и интензивно миришещи вещества. Всички мерки за 

недопускане на неорганизирани емисии се спазват стриктно. 

4.2.5. Собствен мониторинг. 

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД няма задължения за извършване на собствен мониторинг на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата, съгласно изискванията на 

Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите. 

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

4.3.1. Производствени отпадъчни води. 

 От дейността на оператора не се формират такива. 

4.3.2. Охлаждащи отпадъчни води. 

 От дейността на оператора не се формират такива. 

4.3.3. Битово-фекални отпадъчни води. 

Битово-фекалните отпадъчни води от площадката се отвеждат в определените за целта 

водоплътна изгребна шахта. С оглед правилната експлоатация на съоръжението е разработена 

и се прилага:  

 Инструкция ИОС 10.1.4 „Периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи, канализационна мрежа и оборудване, разположено на открито, 

установяване на причините и отстраняване на течовете”. 

2014 година. През годината е проведен ежемесечен мониторинг на 

канализационната система. Не са открити течове или потенциални причини за 

такива. 

 През 2014 г. не е извършван пренос на отпадъчни води до функционираща ПСОВ. 

Таблица 3. Емисии в битово-фекални отпадъчни води във водни обекти/канализация. 

Замърсител Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

неприложимо - не неприложимо неприложимо неприложимо 

4.3.4. Дъждовни води. 
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 Дъждовните води на площадката се оттичат повърхностно. 

4.4. Управление на отпадъците. 

През 2014 г. на територията на птицеферма с. Подгорица „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД  не са 

генерирани отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в 

разрешителното. 

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото 

екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите 

извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено 

след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи. 

Информация за количествата (годишно количество) и дейностите с отпадъците, 

генерирани от „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД се представени в изискващите се Таблица 4.4-1, 4.4-2, 

4.4-3 и 4.4-4., както следва: 
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Таблици 4. Образуване на отпадъци. 

Таблица 4.4-1. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Други фракции, 

неупоментаи 

другаде 

20 01 99 2 т 0,7 - - не не Да 

Отпадъци от 

растителни тъкани 
02 01 03 4 т 0 - - не не Да 

Таблица 4.4-2. Опасни отпадъци. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Нехлорирани 

моторни и 

смазочни масла 

13.02.05* 0,010 т 0 - - не не Да 

Флуоресцентни 

лампи и други 

отпадъци 

съдържащи живак 

20.01.21* 0.005 т 0 - - не не Да 
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Таблица 4.4-3. Строителни отпадъци. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне, различни 

от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 

17 09 03 

17 09 04 30 т 0 - - не не Да 

Желязо и стомана 17 04 05 40 т 0,15 - - не не Да 

Таблица 4.4-4. Смесени битови отпадъци. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 20 6,5 - - не 

„БКС-Търговище“ 

ЕООД 
Да 
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4.4.1. Образуване на отпадъците. 

Количествата на генерираните отпадъци за отчитания период не превишават 

определените стойности, заложени в разрешителното. Дружеството разполага с Програма за 

управление на дейностите по отпадъците. Същата е утвърдена с Решение № 272/28.07.2010 г. 

на Директора на РИОСВ-Шумен. 

4.4.2. Събиране на отпадъците. 

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно изискванията на Глава 

II, Раздел I на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци.  

Прилага се: 

 Инструкция ИОС 11.2.6. „Периодична оценка на съответствието на събирането 

на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия”. 

2014 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Не са 

констатирани несъответствия на начините на събиране на отпадъците. 

4.4.3. Временно съхранение на отпадъците. 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за 

временно съхранение и при спазване изискванията на съхранението им. За осъществяване 

контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и 

експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага: 

 Инструкция ИОС 11.3.8. „Поддръжка и периодична оценка на съответствието на 

временното съхранение на отпадъци с условията в разрешителното, на 

причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия”. Резултатите от извършените проверки и съответствието на 

площадките се документират, съгласно цитираната инструкция. 

2014 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Не са 

констатирани несъответствия на начините на временно съхранение на 

отпадъците. 

4.4.4. Транспортиране на отпадъците. 

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД извършва контрол на начините на транспортиране на 

отпадъците. За същото е изработен: 

 Инструкция ИОС 11.4.4. „Периодична оценка на съответствието на 

транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините 

за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия”. 

Резултатите от извършените проверки и съответствието се документират, 

съгласно цитираната инструкция. 
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2014 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. През отчетния 

период е извършвано транспортиране на отпадък с код 20 03 01. 

Транспортирането е извършено от „БКС-Търговище“ ЕООД. Същото 

съответства на условията на издаденото комплексно разрешително. 

4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците. 

Изготвена е: 

 Инструкция ИОС 11.5.2. „Оценка на съответствието на оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци с определените в условията на комплексното 

разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия”. Резултатите от 

извършените проверки и съответствието се документират, съгласно цитираната 

инструкция. 

2014 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. За отчитания 

период „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД не е извършвало предаване на отпадъци за 

оползотворяване.  

4.4.6. Обезвреждане на отпадъците. 

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС 

Таблица 4.4.6-1. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Отпадък Код Оползотвор

яване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждан 

Съответствие 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 не не 
„БКС-Търговище“ ЕООД – 

обезвреждане D5 – 6,5 т 
ДА 

Изготвена е: 

 Инструкция ИОС 11.5.2. „Оценка на съответствието на оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци с определените в условията на комплексното 

разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия”. Резултатите от 

извършените проверки и съответствието се документират, съгласно цитираната 

инструкция. 

2014 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Не са 

констатирани несъответствия. 

4.4.7. Контрол и измерване на отпадъците. 

На територията на „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД се водят следните отчетни книги: 

 Отчетна книга за образувани и третирани отпадъци (по месеци); 
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За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2014 г. са изготвени 

изискващите се Годишни отчети за образувани отпадъци. Същите са представени в срок в 

ИАОС-София. 

С оглед осъществяване на контрол и измерване на отпадъците в съответствие с 

условията на КР са изработени и се прилагат следните инструкции: 

 Инструкция ИОС 11.7.2 „Измерване и изчисление на образуваните количества 

отпадъци и проверка на съответствието с разрешените в КР”. 

2014 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Съставени са 

справки за образуване на отпадъци по видове, Оценка на съответствието на 

оползотворяването и обезвреждането на отпадъците с условията на 

комплексното разрешително съгласно Инструкции ИОС 11.7.2.  

4.4.8. Управление на странични животински продукти. 

Страничните животински продукти (торова маса) се използват за наторяване на 

земеделски земи на база на сключен договор. Прилага се: 

 Инструкция ИОС 11А.2. „Периодична оценка на съответствието на 

съхранението на странични животински продукти с условията в 

разрешителното, установените на причините за несъответствия и предприемане 

на коригиращи действия”. 

2014 година. През разглеждания период не са констатирани несъответствия. 

През годината са предавани животински продукти на други лица, за което има 

сключени договори. 

 През 2014 г. на площадката не са съхранявани странични животински продукти. 

Същите са предавани за наторяване. Във връзка с това към настоящия доклад не е представена 

схема на площадката с нанесени места за съхранението им. 

В периода 01.02 - 31.10 торовите маси се предават за наторяване веднага след 

приключване на жизнения цикъл на база на сключен договор (Приложение № 4.4-8). В 

периода 01.11 - 31.01 (максимум 2 жизнени цикъла) торовите маси се транспортират и 

съхраняват на обособена площадка собственост на дружеството, но разположена извън 

площадката, за която е издадено КР. 

 В изпълнение на Условие 11А.4.1. на площадката в с. Подгорица са образувани 420 

т/годишно странични животински продукти (торова маса) – по 60 т след всеки жизнен цикъл. 

Цялото образувано количество е предадено за наторяване на земеделски земи на база на 

сключен договор. 

4.5. Шум. 

През отчитания период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на 

инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 
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Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват по 

начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шум, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

 дневно ниво - 70 dB(A); 

 вечерно ниво - 70 dB(A); 

 нощно ниво - 70 dB(A); 

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

 дневно ниво - 55 dB(A); 

 вечерно ниво - 50 dB(A); 

 нощно ниво - 45 dB(A). 

Изготвени са и се прилагат: 

 Инструкция ИОС 12.2.2 за наблюдение на общата звукова мощност на 

площадката, еквивалентни нива на шума по оградата на площадката, 

еквивалентни нива на шума в мястото на въздействие, установяване на 

причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

2014 година. През 2013 г. е извършено изпитване от Акредитирана лаборатория. 

Издадени са протокол от изпитване на шум № 476/08.09.2013 г. и Протокол от 

проведени собствени измервания на нивата на шум № № 476/08.09.2013 г. Копия 

от протоколите са представени в Приложение № 4.5 към настоящия ГДОС. В 

Таблица 4.5. са представени резултатите от проведените собствени периодични 

измервания на шум, излъчван в околната среда. Извършена е оценка на 

съответствието на измерените стойности – не е констатирано превишаване 

(несъответствие). Съгласно изискванията на КР следващия собствен мониторинг 

следва да бъде извършен през 2015 г. 
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Таблица 4.5-1. Резултати от собствени периодични измервания на шум, излъчван в околната среда – дневно ниво. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична  Условия при изпитването 

Отклонени

я  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

от метода 

на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 43,5 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 42,8 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 46,9 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 51,8 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 46,8 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 43,7 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.7 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 40,7 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.8 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 39,7 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.9 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 36,5 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.10 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 41,3 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.11 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 41,5 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.12 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 42,2 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.13 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 40,9 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.14 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 40,3 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 
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15 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.15 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 45,1 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.16 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 49,9 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

17 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.17 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 46,4 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

18 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.18 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 45,6 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

19 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.19 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 40,9 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

20 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.20 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 38,8 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

21 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.21 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 43,4 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

22 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измер-вателния 

контур (Lср) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 45,0 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 - 

23 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 96,3 3,9 - - - - - - 

24 

Изчислено ниво на шума в 

мястото на въздействие – 

северен край ул.“Зеленка“ с. 

Подгорица (L) 

dB(A) 
БДС 

15471:1982 
337/2012 26,2 - 55 28,6 1019 30,8 2,1 - 

Таблица 4.5-2. Резултати от собствени периодични измервания на шум, излъчван в околната среда – вечерно ниво. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична  Условия при изпитването 

Отклонени

я  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

от метода 

на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 42,5 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 46,9 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 
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3 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 50,8 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 54,3 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 50,1 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 45,2 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.7 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 40,4 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.8 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 38,7 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.9 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 39,9 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.10 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 40,9 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.11 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 39,4 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.12 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 39,3 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.13 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 41,9 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.14 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 42,4 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

15 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.15 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 46,8 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.16 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 51,0 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

17 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.17 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 46,8 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

18 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.18 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 42,6 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

19 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.19 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 43,4 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

20 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.20 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 43,7 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 
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21 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.21 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 40,6 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

22 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измер-вателния 

контур (Lср) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 46,7 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 - 

23 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 98,0 3,9 - - - - - - 

24 

Изчислено ниво на шума в 

мястото на въздействие – 

северен край ул.“Зеленка“ с. 

Подгорица (L) 

dB(A) 
БДС 

15471:1982 
337/2012 27,9 - 55 28,6 1019 30,8 2,1 - 

Таблица 4.5-3. Резултати от собствени периодични измервания на шум, излъчван в околната среда – нощно ниво. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична  Условия при изпитването 

Отклонени

я  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

от метода 

на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 39,1 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 41,7 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 46,2 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 50,8 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 46,0 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 41,4 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.7 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 38,4 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.8 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 36,0 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 
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9 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.9 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 38,5 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.10 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 37,8 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.11 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 36,0 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.12 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 39,4 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.13 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 40,3 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.14 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 39,3 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

15 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.15 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 43,9 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.16 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 48,6 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

17 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.17 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 44,2 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

18 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.18 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 40,2 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

19 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.19 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 37,8 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

20 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.20 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 36,6 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

21 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.21 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 34,9 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 няма 

22 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измер-вателния 

контур (Lср) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 43,2 

 +2,2               

-2,6 
70 28,7 1020 27,2 2,2 - 

23 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
337/2012 94,5 3,9 - - - - - - 

24 

Изчислено ниво на шума в 

мястото на въздействие – 

северен край ул.“Зеленка“ с. 

Подгорица (L) 

dB(A) 
БДС 

15471:1982 
337/2012 24,5 - 55 28,6 1019 30,8 2,1 - 
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През 2014 г. не са постъпвали сигнали или жалби от живущи в близост до площадката 

за наднормено ниво на шум. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

На площадката на „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД не се извършва пряко или непряко отвеждане 

на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. 

Изготвени са и се прилагат: 

 Инструкция ИОС 8.1.4. „Поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на 

площадката, отстраняване на течове и установяване причините за тях”.  

2014 година. Мониторинг на водопроводната и канализационната мрежа на 

площадката е извършван всеки календарен месец, което е документирано в 

съответния формуляр. През периода течове, разливания или други пропуски по 

водопроводната мрежа на площадката не са констатирани. 

 Инструкция ИОС 13.4 „Отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и 

опасни вещества”, както и документирането им.  

2014 година. През годината стриктно се спазва цитираната инструкция. Разливи 

или изливания на вредни и опасни вещества не са допуснати. За отчитания 

период не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни  и опасни 

вещества. За документиране а констатациите е създаден Формуляр ФОС 5.8.2-

07 ”Регистър на авариите”. 

4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води. 

 На площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни 

вещества в подземните води. 

През 2014 г. е извършено пробовземане и изпитване на водата от водовземните 

съоръжение по всички показатели от Приложение № 1 на Наредба № 1 за проучване, ползване 

и опазване на подземните води. Копие от протоколи са представени като приложение № 4.6-1 

към ГДОС. 

Спазва се: 

 Инструкция ИОС 13.7.2. „Периодична оценка на съответствието на 

концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в 

Таблица 13А7.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане 

на коригиращи действия”. 

2014 година. Не са констатирани превишавания на стойностите на показателите 

в резултат дейността на оператора. Наличието на концентрации над стандарта за 

качество на подземните води са характерни за водното тяло и са описани в ПУРБ 

на БДУВЧР. Същите не са характерни за извършваната на площадката дейност. 
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4.6.2. Собствен мониторинг на почви. 

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг и за 

които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както следва: 

 pН; 

 Азот общ; 

 Фосфати; 

За извършване на собствения мониторинг, местоположението на пунктовете за 

мониторинг е нанесен на картен материал и е съгласуван с РИОСВ - Шумен.  

2014 година. През отчитания период не е извършен собствен мониторинг на почвите 

на площадката. Копие от протокол за извършен през 2014 г. анализ на почви е представено в 

Приложение № 4.6-2 към настоящия ГДОС. Данните от извършеното измерване са обобщени 

в Таблица 4.6-2. 

Таблица 4.6-2. Мониторинг на почвата – Базово състояние на почвена проба, взета от 

постоянен пункт за пробовземане 

Постоянен 

пункт за 

пробовземан

е 

Показател Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Резултат от 

мониторинга, 

стойност 

Честота на 

мониторинг

а 

Съответствие 

(Да/Не) 

1 рН 8.15 8,24 през 3 г. Да 

Общ азот 2.7 3,63 през 3 г. Да 

Общ фосфор 1256 813 през 3 г. Да 

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите и оценката на 

резултатите са изготвени и се изпълнява инструкция: 

 Инструкция ИОС 13.7.5 „Периодична оценка на съответствието на данните от 

мониторинга на показателите по Таблица 13Б.7.4 и базовото състояние на 

почвите, установяване на причините на повишаване на концентрациите и 

предприемане на коригиращи действия”. 

2014 година. Извършен е мониторинг на почвите, за което е издаден Протокол 

№ Е2360 А/19.11.2014 г. (Приложение № 4.6-2). През отчетния период е 

извършена оценка на съответствието на данните от мониторинга на 

показателите по Таблица 13Б.7.4 и базовото състояние на почвите. 

Констатирано е несъответствие в концентрациите по показател „Общ азот“. 

След направения обстоен анализ на несъответствието е достигнато до следния 

извод – повишението в концентрациите не е в резултат на замърсяване на почви 

с органичен произход, т.к. видно от резултатите е налице понижение 

концентрациите на общ фосфор. Всички съседни територии около 

птицефермата представляват земеделски земи и се третират с азотосъдържащи 

торове. Поради ясно изразената негативна форма, в която е разположена 

птицефермата, и наличието на повишено количество дъждове през последните 

две години вложения в земеделските земи азот би могъл лесно да се пренесе и в 
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нетретирани терени (както в настоящия случай). В допълнение на твърдението 

са резултатите на показател pH, които се запазват в нормални граници. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 

ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР. 

 Площадка с. Подгорица на „ЕСКЕЙП ГРУП" ООД няма Инвестиционна програма за 

привеждане в съответствие с условията на КР, тъй като инсталацията за интензивно 

отглеждане на птици съответства на законодателството в областта на опазване на околната 

среда и на Най-добрите налични техники (НДНТ). 

6. ПРЕКРАТЯВАНE НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ 

ЧАСТИ ОТ ТЯХ. 

През отчетната година не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации 

или части от тях, разположени на територията на „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД. 

В случай на нужда, съгласно изискванията на КР и в постановените срокове ще бъдат 

изготвени: 

 План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях; 

 План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях.  

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ. 

В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен авариен план.  

7.1. Аварии. 

В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен авариен план. 

2014 година. На производствената площадка не са възниквали аварийни ситуации. 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

В изпълнение на Условие 14.4 е разработена и се прилага Инструкция ИОС 14.4 „Мерки 

за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните 

води вследствие на аварийни ситуации“. 

2014 година. Действия при условия на аварии не са констатирани. 
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През 2014 г. не е прилаган план за мониторинг при преходни режими на работата на 

инсталацията. Същата е в стабилен режим от датата на въвеждане в експлоатация. 

През 2014 г. не е планувано прекратяване работата на инсталацията. 

Дружеството не прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на 

работа по силата на Условие 15.4. Такива режими не са дефинирани за работата на 

Инсталацията. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

които е издадено КР. 

През 2013 г. не са постъпвали възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

която е издадено КР. 

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

издадено КР. 

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 № 410-Н0/2011 г. на „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД. 

Не потвърждавам желание предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, БДУВЧР или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

Подпис:_____________     Дата:  03.04.2015 г. 

Име на подписващия:   Ерхан Идиризов 

Длъжност в организацията:  Управител 



Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTP. 

CAS номер Замърсител Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

74-82-8 Метан (CH4) 

100 000 

- 

(8 190 С) 

- - 

- - 

630-08-0 
Въглероден 

оксид (CO) 
500 000 

- - 
- - 

124-38-9 
Въглероден 

диоксид (CO2) 
100 милиона 

- - 
- - 

 

Хидро-флуоро-

въглероди 

(HFCs) 

100 

- - 

- - 

10024-97-2 
Диазотен 

оксид (N2O) 

10 000 

- 

(1 400 С) 

- - 

- - 

7664-41-7 Амоняк (NH3) 
10 000 

42 000 С 

- - 
- - 

 
ЛОС без метан 

(NMVOC) 
100 000 

- - 
- - 

 
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 
100 000 

- - 
- - 

 
Перфлуоровъг

лероди (PFCs) 
100 

- - 
- - 

2551-62-4 

Серен 

хексафлуорид 

(SF6) 

50 

- - 

- - 

 
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 
150 000 

- - 
- - 

 

Хидрохлорофл

уоро-

въглероди 

(HCFCs) 

1 

- - 

- - 

 

Хлорофлуоро-

въглероди 

(CFCs) 

1 

- - 

- - 

 
Халогенни 

въглеводороди 
1 

- - 
- - 

7440-38-2 

Арсен и 

съединенията 

му (като As) 

20 

- - 

- - 

7440-43-9 

Кадмий и 

съединения 

(като Cd) 

10 

- - 

- - 

7440-47-3 

Хром и 

съединенията 

му (като Cr) 

100 

- - 

- - 

7440-50-8 

Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 

100 

 

- - 

- - 

7439-97-6 

Живак и 

съединенията 

му (като Hg) 

10 

- - 

- - 

7440-02-0 

Никел и 

съединенията 

му (като Ni) 

50 

- - 

- - 

7439-92-1 

Олово и 

съединенията 

му (като Pb) 

200 

- - 

- - 



7440-66-6 

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

200 

- - 

- - 

75-09-2 
Дихлорметан 

(DCM) 
1 000 

- - 
- - 

118-74-1 
Хексахлорбенз

ол (HCB) 
10 

- - 
- - 

 

PCDD+PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq) 

0,0001 

- - 

- - 

608-93-5 
Пентахлорбенз

ол 
1 

- - 
- - 

87-86-5 
Пентахлорфен

ол (PCP) 
10 

- - 
- - 

1336-36-3 

Полихлориран

и бифенили 

(PCBs) 

0.1 

- - 

- - 

122-34-9 Simazine - - - - - 

127-18-4 
Тетрахлоретил

ен (PER)  
2 000 

- - 
- - 

79-01-6 Трихлоретилен  2 000 - - - - 

71-43-2 Бензол  1 000 - - - - 

 

Полициклични 

ароматни 

въглеводо-

роди (PAHs)1 

50 

- - 

- - 

 

Хлор и 

неорганични 

съединения 

(като HCl) 

10 000 

- - 

- - 

 

Флуор и 

неорганични 

съединения 

(като HF) 

5000 

- - 

- - 

74-90-8 
Циановодород 

(HCN)  
200 

- - 
- - 

 

Фини прахови 

частици 

<10μm (PM10) 

50 000 

- 

(3 640 С) 

- - 

- - 

 

Общ 

органичен 

въглерод ТОС 

(изразен като 

ХПК/3) 

- - - - - 

Легенда: 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Брой/% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

- - - - - - - 

                                                           
 

10 000 

0,0000 кг С 

(000.00 кг С) 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

- изчислена стойност за 2013 година над прага 

- изчислена стойност за 2013 година под прага 
начин на определяне на стойността M (измерена стойност),                                               
Е (стойност, получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност) 



Таблица 3. Емисии в отпадъчни води 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

- - - - - - 



Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Други фракции, 

неупоментаи 

другаде 

20 01 99 2 т 0,7 - - не не Да 

Отпадъци от 

растителни тъкани 
02 01 03 4 т 0 - - не не Да 

Нехлорирани 

моторни и 

смазочни масла 

13.02.05* 0,010 т 0 - - не не Да 

Флуоресцентни 

лампи и други 

отпадъци 

съдържащи живак 

20.01.21* 0.005 т 0 - - не не Да 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне, различни 

от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 

17 09 03 

17 09 04 30 т 0 - - не не Да 

Желязо и стомана 17 04 05 40 т 0,15 - - да не Да 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 20 6,5 - - не 

„БКС-Търговище“ 

ЕООД – 6,5 т 
Да 



Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотвор

яване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждан 

Съответствие 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 не не 
„БКС-Търговище“ ЕООД – 

обезвреждане D5 – 6,5 т 
Да 

Таблица 6. Шумови емисии 

Място на измерване Ниво на звуково 

налягане dB 

(А) 

Измерено през 

деня/нощта 

Съответствие 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
43,5 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
42,8 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
46,9 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
51,8 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
46,8 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
43,7 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.7 
40,7 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.8 
39,7 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.9 
36,5 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.10 
41,3 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.11 
41,5 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.12 
42,2 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.13 
40,9 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.14 
40,3 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.15 
45,1 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.16 
49,9 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.17 
46,4 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.18 
45,6 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.19 
40,9 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.20 
38,8 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.21 
43,4 ден Да 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измер-вателния 

контур (Lср) 

45,0 ден Да 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

96,3 ден Да 



Изчислено ниво на шума в 

мястото на въздействие – 

северен край ул.“Зеленка“ с. 

Подгорица (L) 

26,2 ден Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
42,5 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
46,9 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
50,8 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
54,3 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
50,1 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
45,2 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.7 
40,4 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.8 
38,7 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.9 
39,9 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.10 
40,9 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.11 
39,4 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.12 
39,3 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.13 
41,9 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.14 
42,4 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.15 
46,8 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.16 
51,0 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.17 
46,8 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.18 
42,6 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.19 
43,4 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.20 
43,7 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.21 
40,6 вечер Да 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измер-вателния 

контур (Lср) 

46,7 вечер Да 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

98,0 вечер Да 

Изчислено ниво на шума в 

мястото на въздействие – 

северен край ул.“Зеленка“ с. 

Подгорица (L) 

27,9 вечер Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
39,1 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
41,7 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
46,2 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
50,8 нощ Да 



Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
46,0 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
41,4 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.7 
38,4 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.8 
36,0 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.9 
38,5 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.10 
37,8 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.11 
36,0 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.12 
39,4 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.13 
40,3 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.14 
39,3 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.15 
43,9 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.16 
48,6 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.17 
44,2 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.18 
40,2 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.19 
37,8 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.20 
36,6 нощ Да 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.21 
34,9 нощ Да 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измер-вателния 

контур (Lср) 

43,2 нощ Да 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

94,5 нощ Да 

Изчислено ниво на шума в 

мястото на въздействие – 

северен край ул.“Зеленка“ с. 

Подгорица (L) 

24,5 нощ Да 

Таблица 7. Опазване на подземни води 

Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземни води 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Активна реакция ШК-1 6.5 и <9,5 7,17 
Веднъж 

годишно 
Да 

Електропроводимост ШК-1 2000 2,45 
Веднъж 

годишно 
Да 

Обща твърдост ШК-1 12 20 
Веднъж на 

две години 
Не 

Перманганатна 

окисляемост 
ШК-1 5 3,96 

Веднъж на 

две години 
Да 

Амониев йон ШК-1 0.5 < 0,013 
Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрати ШК-1 50 151 
Веднъж 

годишно 
Не 

Нитрити ШК-1 0.5 < 0,007 Веднъж Да 



Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземни води 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

годишно 

Сулфати ШК-1 250 505 
Веднъж 

годишно 
Не 

Хлориди ШК-1 250 232 
Веднъж 

годишно 
Да 

Фосфати ШК-1 0.5 0,47 
Веднъж 

годишно 
Да 

Флуориди ШК-1 1.5 < 0,10 
Веднъж на 

две години 
Да 

Цианиди ШК-1 50 < 0,002 
Веднъж на 

две години 
Да 

Натрий ШК-1 200 59,1 
Веднъж на 

две години 
Да 

Калций ШК-1 150 299 
Веднъж на 

две години 
Не 

Магнезий ШК-1 80 96,4 
Веднъж 

годишно 
Не 

Бор ШК-1 1.0 0,44 
Веднъж на 

две години 
Да 

Цинк ШК-1 1.0 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Живак ШК-1 1.0 < 0,001 
Веднъж на 

две години 
Да 

Кадмий ШК-1 5.0 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Мед ШК-1 0.2 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Никел ШК-1 20 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Олово ШК-1 10 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Селен ШК-1 10 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Хром ШК-1 50 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Алуминий ШК-1 200 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Желязо ШК-1 200 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Манган ШК-1 50 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Антимон ШК-1 5.0 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Арсен ШК-1 10 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Естествен уран ШК-1 0.06 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Бензен ШК-1 1.0 < 0,5 
Веднъж на 

две години 
Да 

Бенз(а)пирен ШК-1 0.01 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

1,2 Дихлоретан ШК-1 3.0 < 0,5 
Веднъж на 

две години 
Да 

Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

ШК-1 0.10 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен 
ШК-1 10 < 0,5 

Веднъж на 

две години 
Да 

Пестициди ШК-1 0.10 < 0,01 
Веднъж на 

две години 
Да 

Пестициди (общо) ШК-1 0,50 < 0,01 Веднъж на Да 



Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземни води 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

дае години 

Нефтопродукти ШК-1 50 < 0,02 
Веднъж на 

две години 
Да 

Обща бета-

активност 
ШК-1 1.0 1,892 

Веднъж на 

две години 
Не 

Обща алфа-

активност 
ШК-1 0.5 0,355 

Веднъж на 

две години 
Да 

Обща индикатив 

на доза 
ШК-1 0.1 0,133 

Веднъж на 

две години 
Не 

Активна реакция ШК-2 6.5 и <9,5 7,31 
Веднъж 

годишно 
Да 

Електропроводимост ШК-2 2000 2,03 
Веднъж 

годишно 
Да 

Обща твърдост ШК-2 12 13,6 
Веднъж на 

две години 
Не 

Перманганатна 

окисляемост 
ШК-2 5 3,41 

Веднъж на 

две години 
Да 

Амониев йон ШК-2 0.5 < 0,013 
Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрати ШК-2 50 176 
Веднъж 

годишно 
Не 

Нитрити ШК-2 0.5 < 0,007 
Веднъж 

годишно 
Да 

Сулфати ШК-2 250 430 
Веднъж 

годишно 
Не 

Хлориди ШК-2 250 117 
Веднъж 

годишно 
Да 

Фосфати ШК-2 0.5 0,2 
Веднъж 

годишно 
Да 

Флуориди ШК-2 1.5 < 0,1 
Веднъж на 

две години 
Да 

Цианиди ШК-2 50 < 0,002 
Веднъж на 

две години 
Да 

Натрий ШК-2 200 36,6 
Веднъж на 

две години 
Да 

Калций ШК-2 150 224 
Веднъж на 

две години 
Не 

Магнезий ШК-2 80 62,6 
Веднъж 

годишно 
Да 

Бор ШК-2 1.0 0,37 
Веднъж на 

две години 
Да 

Цинк ШК-2 1.0 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Живак ШК-2 1.0 < 0,001 
Веднъж на 

две години 
Да 

Кадмий ШК-2 5.0 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Мед ШК-2 0.2 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Никел ШК-2 20 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Олово ШК-2 10 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Селен ШК-2 10 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Хром ШК-2 50 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Алуминий ШК-2 200 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Желязо ШК-2 200 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 



Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземни води 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Манган ШК-2 50 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Антимон ШК-2 5.0 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Арсен ШК-2 10 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Естествен уран ШК-2 0.06 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Бензен ШК-2 1.0 < 0,5 
Веднъж на 

две години 
Да 

Бенз(а)пирен ШК-2 0.01 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

1,2 Дихлоретан ШК-2 3.0 < 0,5 
Веднъж на 

две години 
Да 

Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

ШК-2 0.10 < 0,005 
Веднъж на 

две години 
Да 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен 
ШК-2 10 < 0,5 

Веднъж на 

две години 
Да 

Пестициди ШК-2 0.10 < 0,01 
Веднъж на 

две години 
Да 

Пестициди (общо) ШК-2 0,50 < 0,01 
Веднъж на 

дае години 
Да 

Нефтопродукти ШК-2 50 < 0,02 
Веднъж на 

две години 
Да 

Обща бета-

активност 
ШК-2 1.0 3,612 

Веднъж на 

две години 
Не 

Обща алфа-

активност 
ШК-2 0.5 0,409 

Веднъж на 

две години 
Да 

Обща индикатив 

на доза 
ШК-2 0.1 0,223 

Веднъж на 

две години 
Не 

Таблица 8. Опазване на почви 

Постоянен 

пункт за 

пробовземан

е 

Показател Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Резултат от 

мониторинга, 

стойност 

Честота на 

мониторинг

а 

Съответствие 

(Да/Не) 

1 рН 8.15 8,24 през 3 г. Да 

Общ азот 2.7 3,63 през 3 г. Да 

Общ фосфор 1256 813 през 3 г. Да 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

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

издадено КР. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

 



ДО ДИРЕКТОРА НА БДЧР 

гр. Варна, ул. ”Ал. Дякович” № 33 

 

 

 

 

ДОКЛАД 
 

от Ерхан Фикретов Идиризов 

в качеството си на Управител на „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД, гр. Търговище 

 

ОТНОСНО: изпълнение условията в разрешително № 2152 0069/22.07.2008 г. 

за водовземане за 2014 г. 

съгласно изискванията на Чл. 48, ал.1,т12 от Закона за водите 

 

 

1. Цел на водовземане: 

 

 Животновъдство; 

 Напояване. 

 

2. За състоянието на съоръженията: 

 

Птицефермата се снабдява с вода за животновъдство и напояване от 2 бр. собствени 

водоизточници (2 бр. шахтови кладенци), разположени в границите на бивш стопански двор 

на с. Подгорица, където е разположена и птицефермата. 

 

3. По изпълнение на условията поставени в разрешителното: 

 

3.1. Определяне на използваните водни количества 

 наличие на измервателно устройство-брой: 

За измерване на използваните водни количества са монтирани 2 бр. разходомерни 

устройства: 

- за общото количество използвана вода от водовземно съоръжение ШК1 – 

РУ № 0501513, монтирано при водоизточника; 

- за общото количество използвана вода от водовземно съоръжение ШК1 – 

РУ № 0615195, монтирано при водоизточника. 

 състояние на измервателното устройство: 

Разходомерните устройства са в отлично състояние – без възниквали повреди през 

отчетния период. 

 пломбиране на измервателното устройство: 

Разходомерните устройства са пломбирани с пломби на БДЧР, за което са 

съставени констативни протоколи. 

 повреди през отчетния период: 

Не 

 

3.2. Изпълнение на собствен мониторинг 

 наличие на дневник за ползваните количества: 

Заведен е дневник, в който ежемесечно се вписват показанията на разходомерните 

устройства и съответните количества използвана вода за дадения месец. 

 водни количества-ползвани през периода 01.01.2014 -31.12.2014 г. 

Съгласно представена В БДЧР декларация по Чл. 194б от Закона за водите 

използваните количества вода са както следва: 

- за животновъдство – 324 m3; 



- за напояване – 0 m3. 

 представени протоколи от химичен анализ на водата: 

През 2014 г. е извършено пробовземане и изпитване на водата от водовземните 

съоръжение по всички показатели посочени в разрешителното. Копие от 

Протоколи за контрол на води  са представени в БДУВЧР. 

 

3.3. Други условия. 

През периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. не са възниквали случаи на непосредствена 

заплаха за предизвикване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на 

подземните води. За посочения период не са възниквали предпоставки за възникване на 

аварии, пожари и катастрофи. 

 

4. По такси за водите: 

4.1. Дължими за периода 01.01.2014 до 31.12.2014 г. 

Дължимата така водовземане за посочения период е 3,24 лв. Таксата ще бъде заплатена 

веднага след полученото съгласувателно писмо от БДЧР. 

 

4.2. Платени такси за периода 01.01. 2014 до 31.12.2014 г. 

Дължимата така водовземане за посочения период е 3,24 лв Таксата ще бъде заплатена 

веднага след полученото съгласувателно писмо от БДЧР. 

 

4.3. Неизплатени задължения от такси за минали периоди. 

Не 

 

7. По извършени проверки от контролния орган през отчетния период 

7.1. Дадени предписания: 

Не 

 

7.2.Изпълнени предписания: 

Не 

 

8. Проблеми и трудности при изпълнение условията в разрешителното: 

Не 

 

 

Дата: 23.03.2015 г.       Изготвил: ................................. 

 

Забележка:  попълва се само информацията, която се отнася до конкретното 

водовземане/ползване. 



 

Д О Г О В О Р  
З А  

Днес. 03.01.2014 г.. между: 

“ЕСКЕЙП ГРУП“ ООД с търговски адрес гр. Търговище, ул. „Скопие“ № 19. вх. Г. ап. 21, 

ЕИК 125 511 126. представлявано от Ерхан Идиризов - Управител, наричан за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 

ЕТ "БЛЕЙК-ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ" с търговски адрес гр. Търговище, ул. „Братя Миладинови“ № 31, ЕИК 

125 021 131, представляваното Гюрджан Мехмедов - Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
се сключи настоящият договор за следното: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да даде безвъзмездно цялото количество торова 

постеля, образувана от дейността на птицеферма с. Подгорица. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за  

наторяване в арендуваните от него земеделски земи в землището на с. Трапище. 

Извозването е за сметка на арендатора. 

Договорът се сключва за срок от две календарни години и може да бъде прекратен от 

всяка от двете страни с едномесечно предизвестие. 

Договорът се сключва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна. 

 



ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 
към "ЕКОЕКСПЕРТ 6" ЕООД 

гр. Варна ул. "Петко Стайнов" № 1 тел./факс 052/500-950 
Акредитирана от ИА "БСА" съгласно изискванията на БДС EN I SO/IE С 17025:2006 

сертификат № 40-ЛИ/ 21.06.2013, валиден до 31.03.2016 г. 

1. Шум в околната среда: Еквивалентни (La^) А-нретеглени нива на шума в околната среда. 

2. Заявител на изпитването: 

а) наименование и адрес на заявителя: "Ескейп Epvn" ООД - 7700 гр Търговище ул 
"Скопие" № 19, вх. Г, ап. 21 ' 
ВУЛСТАТ: 125551126 
лице за контакти: Ерхан Идиризов - Управител - 0878-350-117. 

б) основание за изпитване: Заявка № 128/ 20.09.2013 г. 

в) номер и дата на протокола за проведени собствени измервания на нивата на шум* № 476/ 
28.09.2013. 3 ' ' 

3. Метод на изпитване: 

БДС ISO 8297:2005 - Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на индустриално 
предприятие с множество източници на шум за оценяване на нивата на звуково налягане в 
околната среда. Инженерен метод. 

4. Период на измерване: 

Съобразно режима на работа на обекта измерванията бяха извършени за дневни, вечерни и 
нощни нива на шум. 

5. Брой на измервателните точки: 

Измерванията бяха извършени в 21 броя измервателни точки по един измервателен контур 
около обекта (Приложение № 1). 

6. Дата (период) на извършване на измерването/изпитването: 27-28.09.20 " 

П Р О Т О К О Л О Т И З П И Т В А Н Е НА ШУМ 

№476/28.09.2013 

Ръководител на изпитвателната лаборатория? 

/Милен Кънчев/ 

ФК 510-2 Лист: 1 
Всичко листи: 8 
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Протокол № 476/ 28.09.2013 Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на итици - бройлери 
Лист: 2 Подобект: — 
Вс. листи: 8 Адрес: 7768 с. Нодгорица, община Търговище 

Телефон: 0878-350-117 
БУЛСТАТ: 125551126 

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО: 

7.1. Д Н Е В Н О НИВО НА ШУМА (07-19 часа) 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник 

Резултат от изпитването Гранична Условия при изпитването Отклонения 
от метода на 

изпитване 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник Сюйносг Неопреде-

леност 
стойност на 
показателя* Т, °С В, hPa RH, % 

V * вятър? 
m/s 

Отклонения 
от метода на 

изпитване 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 1 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 43,5 +2,2 
-2,6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

2 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т.2 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 42,8 +2,2 
-2,6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

3 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.З dB(A) БДС ISO 

8297:2005 476/2013 46,9 +2,2 
-2,6 70 25,8 1011 32,4 2.6 няма 

4 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т.4 

dB(A) БДС ISO  
8297:2005 476/2013 51,8 +2,2 

-2,6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

5 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - г.5 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 46,8 +2,2 
-2,6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

6 Екв. пиво на шума по 
измервателния контур т.6 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 43,7 +2,2 
-2,6 70 25.8 1011 32,4 2,6 няма 

7 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.7 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 40,7 +2,2 
-2,6 70 25.8 1011 32,4 2,6 няма 

8 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.8 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 39,7 +2,2 
-2,6 70 25.8 1011 32,4 2,6 няма 

9 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т.9 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 476/2013 36,5 +2,2 
-2,6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

10 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 10 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 41,3 +2,2 
-2,6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

11 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т. 11 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 41,5 +2,2 
-2.6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

12 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 12 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 42,2 +2,2 
-2.6 70 25.8 1011 32,4 2,6 няма 
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Протокол № 476/ 28.09.2013 Обект: Инсталация за ин теншвно отглеждане на птици - бройлери 
Лист: 3 Подобект: — 
Вс. листи: 8 Адрес: 7768 с. Подгорица, община Търговище 

Телефон: 0878-350-117 
БУЛСТАТ: 125551126 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код но 
вх. - изх. 
дневник 

Резултат от изпитването Гранична 
стойност на 
показателя* 

Условия при изпитването Отклонения № 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код но 
вх. - изх. 
дневник Стойност Неопреде-

леност 

Гранична 
стойност на 
показателя* Т, °С В, hFa RH, % 

V * вятър? 
m/s 

от метода на 
изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 13 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 40,9 +2,2 
-2,6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

14 Екв. ииво на шума по 
измервателния контур - т. 14 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 40,3 +2,2 
-2,6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

15 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 15 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 45,1 +2,2 
-2,6 70 25.8 1011 32,4 2 , 6 няма 

16 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 16 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 49,9 +2,2 
-2,6 70 25.8 1011 32,4 2,6 няма 

17 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 17 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 46,4 +2,2 
-2.6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

18 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 18 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 45,6 +2,2 
-2,6 70 25.8 1011 32,4 2,6 няма 

19 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур — т. 19 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 40,9 +2,2 
-2.6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

20 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур г.20 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 38.8 +2.2 
-2,6 70 25,8 1011 32,4 2,6 няма 

21 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т.21 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 43,4 +2.2 
-2.6 70 25.8 1011 32,4 2,6 няма 

22 Средно еквивалентно ниво 
на шума но контура (Lcp) dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 45,0 +2,2 
-2,6 70 25,8 1011 32,4 2,6 -

23 Ниво на общата звукова 
мощност за контура (Lp) dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 96,3 3,9 Не се 
нормира - - - - -

24 

Изчислено ниво на шума от 
обекта в мястото на въздей-
ствие - северен край на ул. 
"Зеленика" с. Подгорица (L) 

dB(A) - 476/2013 26,2 - 55 - - - - -

* Съгласно Условие 12.1.1 от Комплексно разрешително № 410-Н0/201 I на "Ескейи 1 руп" ООД 
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Протокол № 476/ 28.09.2013 
Лист: 4 
Be. листи: 8 

Обект: Инсталации sa интензивно отглеждане на птици — бройлери 
Подобект: — 
Адрес: 7768 с. Подгорица, община Търговище 
Телефон: 0878-350-117 
БУЛСТАТ: 125551126 

7.2. ВЕЧЕРНО НИВО НА ШУМА (19-23 часа) 

№ Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код iio Резултат от изпитването Гранична Условия при изпитването Отклонения 
IIO 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване вх. - изх. 

дневник Стойност Неопреде-
леност 

стойност на 
показателя* Т, °С В, hPa RH, % 

V * вятъра 
m/s 

от метода на 
изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 1 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 42,5 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39.1 2,2 няма 

2 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур —т.2 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 46,9 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

3 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур — т.З dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 50,8 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2* няма 

4 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.4 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 476/2013 54,3 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

5 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур — т.5 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 476/2013 50,1 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

6 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур — т.6 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 45,2 +2,2 
-2.6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

7 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т.7 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 40.4 +2.2 
-2.6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

8 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур-т.8 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 38.7 +2.2 
-2.6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

9 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур —т.9 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 39,9 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

10 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т. 10 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 40,9 +2,2 
-2,6 70 23.7 1010 39,1 2,2 няма 

11 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т. 11 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 39,4 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2.2 няма 

12 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 12 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 39,3 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2.2 няма 

13 Екв. ниво па шума по 
измервателния контур — т. 13 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 41,9 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2.2 няма 



( ( 
Протокол JNh 476/ 28.09.2013 Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери 
Лист: 5 Подобект: — 
Вс. листи: 8 Адрес: 7768 с. Под! орица, община Търговище 

Телефон: 0878-350-117 
БУЛСТАТ: 125551126 

№ 
по 
ред 

Наименование па 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник 

Резултат от изпитването Гранична 
стойност на 
показателя* 

Условия при изпитването Отклонения 
от метода на 

изпитване 

№ 
по 
ред 

Наименование па 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник 

„ „ Неопреде-Стоиност леност 

Гранична 
стойност на 
показателя* Т, °С В, ЬРа RH, % 

V т вятър, 
m/s 

Отклонения 
от метода на 

изпитване 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 14 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 42,4 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

15 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т. 15 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 46,8 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,3 няма 

16 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 16 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 51,0 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

17 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 17 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 46,8 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

18 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 18 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 42,6 +2.2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

19 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 19 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 43,4 +2,2 
-2.6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

20 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.20 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 43,7 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

21 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур — т.21 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 40.6 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 няма 

22 Средно еквивалентно ниво 
на шума но контура (Lcp) dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 46,7 +2,2 
-2,6 70 23,7 1010 39,1 2,2 -

23 Ниво на общата звукова 
мощност за контура (Lp) dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 98,0 3,9 Не се 
нормира - - - - -

24 

Изчислено ниво на шума от 
обекта в мястото на въздей-
ствие - северен край на ул. 
"Зеленика" с. Подгорица (L) 

dB(A) - 476/2013 27,9 - 50 - - - - -

* Съгласно Условие 12.1.1 от Комплексно разрешително № 410-Н0/201 I на "Ескейи 1 руп" ООД 



( 
Протокол № 476/ 28.09.2013 
Лист: 6 
Be. листи: 8 

Обект: И н с т а л а ц и и за интензивно отглеждане на птици — бройлери 
Подобект: — 
Адрес: 7768 с. Нодгорица, община Търговище 
Телефон: 0878-350-117 
БУЛСТАТ: 125551126 

7.3. Н О Щ Н О Н И В О НА Ш У М А (23-07 часа) 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник 

Резултат от изпитването Гранична 
стойност на 
показателя* 

Условия при изпитването Отклонения 
от метода на 

изнитванс 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник Стойност Неопреде-

леност 

Гранична 
стойност на 
показателя* Т, °С В, hPa RH, % 

V т нигьр? 
m/s 

Отклонения 
от метода на 

изнитванс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 1 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 39,1 +2.2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

2 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.2 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 41,7 +2,2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

3 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур-т.З dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 46,2 +2,2 
-2.6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

4 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.4 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 50,8 +2,2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

5 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т . 5 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 46,0 +2,2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

6 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т.6 <ffi(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 41,4 +2,2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

7 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур — т.7 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 38,4 +2,2 
-2,6 70 18.9 1010 40,4 2,2 няма 

8 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур—т.8 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 36,0 +2.2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

9 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.9 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 38,5 +2,2 
-2,6 70 18.9 1010 40,4 2,2 няма 

10 Екв. ниво на шума но 
измервателния контур — т. 10 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 37.8 +2,2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

11 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т . 11 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 36,0 +2,2 
-2,6 70 18.9 1010 40,4 2,2 няма 

12 Екв. ниво иа шума по 
измервателния контур - т. 12 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 39.4 +2,2 
-2,6 70 18.9 1010 40,4 2,2 няма 

13 Екв. ниво на шума по 
измервателния коиту р — т. 13 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 40,3 +2,2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 



( ( 
Протокол № 476/ 28.09.2013 Обект: Инсталации за интензивно отглеждане на нтицн — бройлери 
Лист: 7 Подобект: — 
Вс. листи: 8 Адрес: 7768 с. Подгорица, община Търговище 

Телефон: 0878-350-117 
БУЛСТАТ: 125551126 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник 

Резултат от изпитването Гранична 
стойност на 
показателя* 

Условия при изпитвапето Отклонения 
от метода на 

изпитване 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник Стойност Неопреде-

леност 

Гранична 
стойност на 
показателя* 

Т, °С В, НРа RH, % 
V * пятьр, 

m/s 

Отклонения 
от метода на 

изпитване 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 14 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 39,3 +2,2 
-2,6 70 18.9 1010 40,4 2,2 няма 

15 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 15 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 476/2013 43,9 +2,2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 » няма 

16 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 16 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 48,6 +2,2 
-2,6 

70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

17 Екв. ниво на шума по 
измервателния конту р - т. 17 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 44,2 +2.2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

18 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур — т. 18 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 40,2 +2,2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

19 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 19 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 37,8 +2,2 
-2,6 70 18.9 1010 40,4 2,2 няма 

20 Екв. ниво па шума по 
измервателния контур - т.20 

dB(A) БДС ISO  
8297:2005 476/2013 36,6 +2,2 

-2,6 70 18,9 1010 40,4 2.2 няма 

21 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур —т.21 dB(A) БДС ISO  

8297:2005 476/2013 34,9 +2,2 
-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 няма 

22 Средно еквивалентно ниво 
на шума но контура (Lcp) 

dB(A) БДС ISO  
8297:2005 476/2013 43,2 +2,2 

-2,6 70 18,9 1010 40,4 2,2 -

23 Ниво на общата звукова 
мощност за контура (Lp) 

dB(A) БДС ISO  
8297:2005 476/2013 94,5 3,8 Не се 

нормира - - - - -

24 

Изчистено ниво на шума от 
обекта в мястото на въздей-
ствие - северен край на ул. 
"Зеленика" с. Подгорица (L) 

dB(A) - 476/2013 24,5 - 45 - - - - -

* Съгласно Условие 12.1.1 от Комплексно разрешително № 410-Н0/201 I на "Ескейи 1 руп" ООД 
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Протокол № 476/ 28.09.2013 
Лист: 8 

Be. листи: 8 

Обект: Инсталация ia интензивно отглеждане на птици - бройлери 
Подобект: — 
Адрес: 7768 с. Подгорица, община Търговище 
Телефон: 0878-350-117 
БУЛСТАТ: 125551126 

Използвани при изпитването технически средства: интегриращ шумомер "Briiel & Kjaer" тип 2250 (идент. № 2551264), звуков калибратор "Briiel & Kjaer"  
тип 4231 (идент. № 2552629), уред комбиниран измервателен тип 410-2 "Testo" (идент. № 38503132/708), барометър цифров тип GTD 1100 ''Grcisinger  
electronic" (идент. № 3-37624). 

Настоящият протокол се състави в 4 еднообразни екземпляра. 

Неразделна част от този протокол е Протокол от собствсни измервания на нивата на шум № 476/28.09.2013, план-скица на обекта и на разположението на 
точките на измерване (Приложение № 1). 

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образни. 

Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване. 

инж. Атанас Танев 

Извършил изпитването: Р-л на изпитвателната лабораторията: 

Милен Кънчев 

Дата: 28.09.2013 г. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 

Дзта на изображенията: 12.4.2003 43°18'51|!901С 26028'12.77" И височ. 229 ч височина на погледа 1.13 км Q 

План - скица на Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери в с. Подгорица на „Ескейп груп" ООД 
и разположение на точките за измерване на шума 

© , © , © , © , © - Птицевъдни сгради в експлоатация към момента на измерването; © и ® - Птицевъдни сгради извън експлоатация към 
момента на измерването; ® - Административно-битова сграда. 



Акредитирана изпитвателна 
лаборатория за атмосферен въздух 
към "Екоексперт 6" ЕООД 
гр. Варна ул. "Петко Стайнов" № 1 
сертиф. № 40-ЛИ, валиден до 31.03.2016 г. 
издаден от ИА "БСА" съгласно изискв. на 
БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

ОБЕКТ: Инсталацията за интензивно отглеждане 
на птици - бройлери 

Подобект:-
Адрес: 7768 с. Подгорнпа. обшнна Търговище 
Телефон: 0878-350-117 
БУЛСТАТ: 125551126 

ПРОТОКОЛ JV» 476/28.09.2013 
за проведени собствени измервания на нивата на шум 

1. Предмет на дейност: Интензивно отглеждане на птици-бройлери. 

2. Местоположение: 

а) описание на района на източника: 

Площадката на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици - бройлери на „Ескейп -
груп" ООД е разположена североизточно от селото на територията на бивш стопански двор. 

б) местоположение на мястото на въздействие: 
- адрес: жилищни сгради - ссвсрен край на ул."Зеленика" с. Подгорица; 
- отстоянис до източника: 240 т ; 
- описание на съответната устройствена зона и територия: жилищна зона. 

3. Въздействие на източника на шум - продължителност на работа в часове: 
Обектът е с 24-часов (денонощен) режим на работа. 

4. Описание на основните източници на шум в границите на обекта: 

4.1. Вентилатори - към момента на измерването общо 29 бр. за 5 производствени халета; 

4.2. Транспортни ленти и елеватори; 

4.3. Отглеждани птици - към момента на измерването около 66 хил. птици в 5 сгради. 

4.4. Вътрешно-площадков транспорт; 

И. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО: 

1. Описание на метеорологичната обстановка: 

Дата, час 
№ Параметър 27.09.2013 г. 

14:10-15:45 ч. 
27.09.2013 г. 
19:00-20:40ч. 

27.09.2013 г. 23.05 ч. -
28.09.2013 г. 00:40 ч. 

1 Скорост на вятъра, m/s 2.6 2,2 2,2 

1 Атмосферно налягане. hPa 1011 1010 1010 

3 Температура на въздуха, °С 25,8 23,7 18,9 

4 Отн. влажност на въздуха, % 32,4 39,1 40,4 

2. Описание на режима на работа и натоварването на мощностите: 

Режимът на експлоатация е денонощен (24-часов). 

По време на измерването производствените мощности са натоварени около 70 %. 

ФК 510-3 
Страница: 1 

Вс. страници: 2 



3. Наличие на шум от източници, несвързани с дейността на обекта: 
- южна, югозападна и западна посоки - Път „1-74" Търговище - Дралфа (на 57 ш) и ж.п.линия 

Варна - София (на 78 т ) . 
- южна посока - битови източници в с,.Подгорица (па 280 т ) . 

4. Разположение на измервателните точки: 
Представено е в Приложение № 1 към Протокол от изпитване на шум № 476/ 28.09.2013. 

Ш. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА: 
Изчислените резултати от измерванията са отразени в Протокол от изпитване на шум 

№476/28.09.2013. 

Настоящият протокол се състави в 4 еднообразни екземпляра. 

Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на 
изпитвателната лаборатория. 

Извършил измервапията: 

инж. Атанас Танев - Изпитвател 

Представител на собственика/оператора на обекга: 

Ерхан Идиризов - Управител 

Дата: 28.09.2013 г. 

Страница: 2 
Всичко страници: 2 



ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
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Лаборатория на 
СЖ С България ЕООД

Л а б о р ато р и я  на С Ж С  Б ъ л г а р и я  Е О О Д
С ертиф икат за акредитация БСА рег. N 0 86 ЛИ  /  03.04.2013 год., валиден до 31.01.2017 год„ 

издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС ЕИ  150  1ЕС 17025:2006. 
О бхватът на акредитация е публикуван на оф ициалната интернет страница на СЖ С България ЕООД
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Стр. 1 от 4

Поръчка: 5200213
Заявител на изпитването: ЕСКЕЙП ГРУП ООД, с. Подгорица, общ. Търговище, обл. 
Търговище
Дата на получаване на пробата: 12.11.2014
Означение на пробата от клиента: Пиезометър 1 (Пункт 1- ШК-1) с географски 
координати: N 43° 18' 51.5" Е 26° 28' 06.8"
Количество, за което пробата е представителна: -
Пробата е формирана от Лабораторията на СЖС България - протокол от
пробовземане № 1424/11.11.2014
Пробата е унищожена при анализа

Показател Единица на 
величината

Резултат от 
изпитването 
(Стойност, 

неопределеност)

Метод на 
изпитването

Условия на 
изпитването, уред за 

изпитване

1. Съдържание на хлориди ш§/1 232 ± 12 БДС 17.1.4.24:1980 Бюрета, клас А, 25 ш1

2. рН - 7.17 ±0.02 БДС 17.1.4.27:1980 рН -  метър

3. Специфична електрическа 
проводимост т З /с т 2.45 ±0.12 БДС ЕИ 27888:2002 Кондуктометър

4. Съдържание на сулфати т§/1 505 ± 25 ВЛМ 61:2009 Фотометър

5. Нефтопродукти т§/1 <0.02* БДС Е1М 130 
9377-2:2004 ОС/РЮ

6. Амониеви йони, амониев азот

ВЛМ 52:2009 ФотометърСъдържание на амониеви 
йони

т§/1 <0.013*

7. Нитрати, нитратен азот
ВЛМ 53:2009 Фотометър

Съдържание на нитрати т§/1 151 ± 8

8. Нитрити, нитритен азот
ВЛМ 54:2009 Фотометър

Съдържание на нитрити т§/1 < 0.007*

|9. Фосфати т§/1 0.47 ± 0.02 ВЛМ 57:2009 Фотометър

110. Обща твърдост га§ец/1 20.0 ± 1.0 ВЛМ 58:2009 Фотометър

11. Перманганатна 
окисляемост ш§/1 3.96 ± 0.20

БДС ЕК 130 
8467:2001

Бюрета, клас А, 25 т !

* - граница на околичествяване на метода 
** - граница на откриваемост

Продукт: Води подземни 
Описание на 
пробата:6х 11; 1 хО.0251 
Опаковка: пластмаса и стъкло 
Състояние на опаковката: 
здрава
Температура на пробата: -

Провел изпитването
(Д. Тотева, р<Стоянова) 

Дата на изпитването: 19.11.2014

За началник на лаборатория:
(Д1 .Геб|>тй.ева):;

$ 0 5  Ви1§апа Ш .

ЕаЪогаюгу У а т а

Ви1§апап $Ь!р НуйгсхЗупатюз С етге ,

I М Ш а т  РгошЗе $и\, 9003 У а т а \У\У\У.5{'5.Ь&
МстЬсг нГ 803 Огоир ГЗоскк* Оопег.Ие <1с ЗипхШипсо

I: + 3 5 9  (5 2 ) 35 80 9 0 . Г: ^ 3 5 9  (5 2 ) 3 7 0  979



ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
с п с N0 Е2358 А /19.11.2014 ФК 08А

Лаборатория на СЖ С България ЕООД.... 5 м ^ л м и к |_

Лаборатория на 
СЖ С България ЕООД

Сертиф икат за акредитация БСА рег. N 0 86 ЛИ  /03 .04 .2013  год., валиден до  31.01.2017 год., 
издаден от  ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС ЕИ 1 50  1ЕС 17025:2006. 

О бхватът на акредитация е публикуван на оф ициалната интернет страница на СЖ С България ЕООД
Стр. 2 от 4

Показател
Единица на 
величината

Резултат от 
изпитването 
(Стойност, 

неопределеност)

Метод на 
изпитването

Условия на 
изпитването, уред за | 

изпитване

12. Цианиди (свободни, лесно разградими)

ВЛМ 64:2009 Фотометър
Съдържание на свободни 
цианиди

ш§/1 < 0.002*

Съдържание на лесно 
разградими цианиди гаф < 0.002*

13. Флуориди ш§/1 <0.10* ВЛМ 67:2009 Фотометър

14. Летливи органични съединения

ЕРА 5021А:2003 ос/мз
1,2 дихлороетан У-Ф < 0.5**

Бензен *Ф <0.5**

Тетрахлоретен Р§/1 < 0.5**

Трихлоретен РФ <0.5**

15. Пестициди

ВЛМ 25:2011 ОС/М 5
Органохлорни пестициди ^Ф Съгласно Приложение 

1А

Органофосфорни
пестициди \\Ф

Съгласно Приложение 
1А

16. Полиароматни въглеводороди

130 28540:2011 ОС/МЗ

ЦарЬЙиюпе &Ф < 0.005*

АсепарЬШепе )>Ф < 0.005*

АсепарЬуюпе \*-Ф < 0.005*

Пиогепе Р§/1 < 0.005*

РЬепапШгепе РФ < 0.005*

АпЙпасепе \>-Ф <0.005*

ПиогапШепе и-е/1 < 0.005*

Ругепе рФ < 0.005*

Веп2о(а)апШгасепе ЦвЛ < 0.005*
* - граница на околичествяване на метода 
** - граница на откриваемост

Провел изпитването: ^  За началник на лаборатория: <•- ‘
(Д. Тотева, Н .^гш нова) (Д. Щ р гк Ш )' ' • - , #/!

Дата на изпитването: 19.11.2014 ,

5С 5 Ви!цапа И Д

ЕаЬогаЮгу У а т а

Ви!§апап 5Ь1р Нуско^упайпсз С етге ,

1 У/ПНат Ргоийс $«■., 9003 У а т а

I: 4 3 5 9  (5 2 ) 35 «0  90 , Г: - 3 5 9  (5 2 ) 3 70  9 79  

»»».5В5.Ь8



3 0 3

Лаборатория на 
! СЖ С България ЕО О Д

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 
N0 Е 2 3 5 8  А /1 9 .1 1 .2 0 1 4

Л а б о р ато р и я  на С Ж С  Б ъ л г а р и я  ЕО О Д
С ертиф икат за акредитация БСА рег. N 0 86 ЛИ  / 03.04.2013 год.. валиден до 31.01.2017 гол., 

издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС ЕN 150  1ЕС 17025:2006. 
О бхватът на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на СЖ С България ЕООД

УЛ\М.Зд5.Ъ§.

ФК 08А

Стр. 3 от 4

Показател
Единица на 
величината

Резултат от | 
изпитването | Метод на 
(Стойност, | изпитването 

неопределеност) |

Условия на 
изпитването, уред за 

изпитване

СЬгузепе < 0.005*

Веп2о(Ь)Яиогап1:Ьепе Р-Ф < 0.005* ;

Веп2о(к)(1иогапФепе У-Ф < 0.005*

Вепго(а)ругепе *Ф < 0.005*

1пйепо( 1,2,3-с,(3)ругепе И8/1 < 0.005*

0 1Ьеп2о(а,Ь)ап1Ьгасепе \^Ф <0.005* 1

Веп20(§,Ь,1)регу1епе »Ф <0.005*

: 17. Съдържание на метали и неметали

Алуминий ш§/1 < 0.005**

Антимон т§/1 <0.005**

Арсен т§/1 <0.005**

1 Бор т§/1 0.44 ± 0.04

Желязо т§/1 < 0.005**

Калций т^Л 299 ±15

Магнезий т§/1 ! 96.4 ±5.8 !! >

Манган т§/1 <0.005** !

Мед ш§/1 <0.005**

; Натрий т§/1 59.1 ±3.5

Никел т§/1 < 0.005**

Олово ш§/1 <0.005**

Селен т§/1 < 0.005**

150  28540:201: С С/М 5

БДС Е14! 180 
11885:2009

1СР-ОЕ5

" - граиипа па околичествяванс на метода 
- грапина па откриваемост

Провел изпитването: За началник на лабоРатоРия:
(В. Серафимова,дИСтоянова)

Д а т а  на изпитването: 19.11.2014

.у
/

(Д. Георгиева)

5 0 5  В и ф а п а  Ш .  В ^ п а п  Н а п и ш е ,  СеШ ге, - 3 5 9  (5 2 ) 35 80 9 0 , Г. - 3 5 9  (5 2 ) 3 70  979

ЬаЪогаю гу Уагпа 1 ^ Ш а т  Р гоийе 5 0 ..  9 0 0 3  У а т а  « « « . 5»5.Ь8



Лаборатория на 
СЖС България ЕООД

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 
N0 Е2358 А /19.11.2014

Л аборатории на С Ж С  България ЕО О Д  
С ертиф икат за акредитация БСА рег. N 0 86 ЛИ  /  03.04.2013 гол., валиден ло 3! .0! .2017 гол., 

издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС ЕИ 150  1ЕС 17025:2006. 
О бхватът на акредитация е публикуван на оф ш ш алната интернет страница на СЖ С България ЕООД

УЛУЧ\'.5Й5.Ь«

ФК 08Л

Стр. 4 от 4

Резултат от

Показател Единица на 
величината!

изпитването 
(Стойност, 

неопределеност) !

Метод на 
изпитването

117. Съдържание на метали и неметали

Хром ш§/1 < 0.005** БДС ЕЦ 150 
11885:2009

Цинк тф  | <0.005**

Условия на 
изпитването, уред за 

изпитване

1СР-ОЕ5

18. Съдържание на метали и неметали
; ВЛМ 37:2009

Живак тф  | <0.001**
1СР-ОЕ5

Коментар върху резултата на база на искане на клиента:
Цианиди (общо), като сума от концентрациите на всички отделни цианиди, определени количествено - резултатите 
са под границата на околичествяване.
Тетрахлоретен и трихлоретен (общо), като сума от концентрациите на тетрахлоретен и трихлоретен, определени 
количествено -  резултатите са под границата на откриваемост.
Пестициди (общо), като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, определени количествено - 
резултатите са под границата на околичествяване.
Полиароматни въглеводороди (общо), като сума от концентрациите на всички отделни полиароматни въглеводороди, 
определени количествено- резултатите са под границата на околичествяване____________________________
* - граяииа на околичествяване на метода 
** - граница на откриваемост

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Този докум ент е и здаден  съгласно О бщ и те условия за изпълнение на услуги  на Д руж еството, достъ п н и  при поискване или ла ^ ш с ^ с о т П п о п ^ т п . 1 !л 
клиента се  обръщ а о со б е н о  внимание на съдъ рж ащ ите с е  там клаузи отн осн о ограничаване на отговорността, изплащ ане на обезщ етен ия, ю рисдикция и подсъдност. На всеки, 
притежаващ  този  докум ент изрично се указва, че инф орм ация, съдърж ащ а с е  в него важи сам о за времето и мястото на контрола и отразява единствено коистататциитс на СЖ С. 

направени по време на интервенцията, извърш ена от п осл едн ото и в рамките на дадени те от клиента инструкции, ако има такива. СЖ С н оси  отговорност единствено към 
клиента и този докум ент по никакъв начин не м ож е да  служ и като осн ован ие и/или оправдание на страните по дадена сделка да  ас изпълняват своите права и задължения, 
произтичащ и от докум ентите ло  сделката. Всяко н еоторизирано и зм енение, подправяне и/или ф алш иф ициране на съ дъ рж анието, или форма-! а ма този д о к у м о т  е незаконно и 
наруш ителите могат да бъдат подведени  под отговорн ост с цялата сила на закопа.

11редуиреж дение: Ако по-горе в настоящ ия докумегтт изрично е п осоч ено , че пробата(ите), за която(които) се  отнасят констатациите, записани в настоящия докум ент  
{„констатациите"), е(са) отбрана(и) и/или предоставен а(и ) о т  К лиента или от трета страна, действащ а по указания на Клиента, то записаните констатации не гарантират каквато 

и ла е представителност на пробата за каквито и да  е стоки, а се  отнасят стриктно, единствено и сам о д о  анализираната ироба{и). СЖС' не н оси  каквато н да е 01 ю ворн осч по 
отнош ение на произхода или източника, от конто с заявено, че е (са) ф ормирана(и) пробата(ите).
2. Извлечения о т т о зи  Протокол не м огат да  сс  размножават б е з  п исм ен о съгласие на Лабораторията ма СЖ С България ЕООД.
3. Клиентите па лабораторията м огат да  използват позоваването на акредитацията й сам о отн осн о услуги  в нейния обхват на акредитация и при спазване на изискванията в 
процедура РПК И У  03 03 , д остъ н н а при поискване.

У"

1 [ровел изпитването: 

Дата на изпитването:

За началник на лаборатория:
(В. Серйфимова) 

19.11.2014
(Д. Георгиева)

5 0 5  В и ^ а п а  Ек). Ви!&аг1ап ЗЬ!р Нус1го()упаппс5 Сегнге, и -3 5 9  {52) 35 50 90, Г: - 3 5 9  (52) 370 979

ЕаЬогаЮгу Уагпа 1 \УП1ш т 1;гоис1е 2(г., 9003 Уагпа V, чу.зця.Ьц



ПРИЛОЖЕНИЕ 1А / А Ш Е Х  1А

Към протокол от изпитване N /  Аппех ге^ег 1о Тез1 герог1 N1 Е2358 А 

Дата на анализа /  Апа1уз15 йа1е: ^ ^

Извършил анализа /  Апа1уз1 51дпа1иге;

Началник лаборатория /  ЬаЬогаЕогу та па д ег: ;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО /  ИЕ51Д.Т5

стр. 1 от 1

Органохлорни пестициди /  С1 - РезйсМез Органофвсфорни пестициди /  Р- РезйаРез

Показател / Резултат / Неопределеност 1 Единици/ Показател / Резултат / Неопределеност / Единица

Рагате1ег ПезиЦ 11псег1ат1у 1)т15 Рагате1ег РезиЦ 11псег1ат1у 11т1з
ВНС - а№а < 0.005* И9/1 РюЬюпгоз < 0.01* цд/|
нсв < 0.005* цд/| Мопосго1орРоз < 0.01* мд/|
ВНС - Ьей < 0.005* ид/| Р1аг1поп < 0.01* цд/|
УпРапе < 0.005* цд/1 Рогтойюп < 0.01* ид/1
ВНС - Ре11а < 0.005* цд/| ШогругКоз те№у1 < 0.01* цд/|
Шого№аюпН < 0.01* ид/| РНозрЬапгнРоп II < 0.01* рд/|
НерйсИюг < 0.01* цд/| ШогругКоз < 0.01* цд/|
АЮпп < 0.005* цд/| РепКгоОчюп < 0.01* цд/|
ШогРапе - аз < 0.005* цд/| Ма1аЙ1юп < 0.01* цд/1
С!г!огс1апе - (гапз < 0.005* цд/| РагаШоп е№у1 < 0.01* мд/1
ОРЕ о,р < 0.01* цд/1 ВготорЬоз е№у1 < 0.01* цд/|
ЕпРозиКап а1Га < 0.01* М9/1 МеИйРаИчюп < 0.01* цд/|
НерйсОюг ерохЮе < 0.01* цд/| ЕИчюп < 0.01* цд/|
0Р0 о,р < 0.01* цд/| РОозте! < 0.01* цд/|
ОРЕ р,р < 0.01* цд/| АгулрОоз - те№у1 < 0.01* цд/|
О1е10пп < 0.005* цд/| ИгМрМоз - те№у1 < 0.01* цд/|
ЕпРозиКап Ье1а < 0.01* цд/1
ЕпРпп < 0.01* цд/|
00Р р,р < 0.01* ид/|
ОРТ о,р < 0.01* цд/1
ОРТ р,р < 0.01* цд/|
ЕпРозиКап зиКа1е < 0.005* цд/1

* - ИтГС о! СЗиапШзОоп (1.0(2)



ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

С П С N0 Е2359 А /19.11.2014 ФК 08А

Л И Л Л а б о р а то р и я  н а  С Ж С  Б ъ л г а р и я  ЕО О Д__—

Лаборатория на

Сертиф икат за акредитация БСА рег. N 0 86 Л И /0 3 .04 .2013  год., валиден до  31.01.2017 год., 
издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС ЕИ 150  1ЕС 17025:2006. Стр. 1 от 4

СЖ С България ЕО О Д О бхватът на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на СЖ С България ЕООД

Продукт: Води подземни 
Описание на 
пробата:6х 11; 1 х0.0251 
Опаковка: пластмаса и стъкло 
Състояние на опаковката: 
здрава
Температура на пробата: -

Поръчка: 5200213
Заявител на изпитването: ЕСКЕЙП ГРУП ООД, с. Подгорипа, общ. Търговище, обл. 
Търговище
Дата на получаване на пробата: 12.11.2014
Означение на пробата от клиента: Пиезометър 2 (Пункт 1- ШК-2) с географски 
координати: N 43° 18’ 55.1" Е 26° 28' 16.9"
Количество, за което пробата е представителна: -
Пробата е формирана от Лабораторията на СЖС България - протокол от
пробовземане № 1425/11.11.2014
Пробата е унищожена при анализа

Показател
Единица на 
величината

Резултат от 
изпитването 
(Стойност, 

неопределеност)

Метод на 
изпитването

Условия на 
изпитването, уред за ! 

изпитване

1. Съдържание на хлориди гаф 117 ± 6 БДС 17.1.4.24:1980 Бюрета, клас А, 25 ш1

2. рН - 7.31 ± 0.02 БДС 17.1.4.27:1980 рН -  метър

3. Специфична електрическа 
проводимост т 8 /с т 2.03 ±0.10 БДС Е1Ч 27888:2002 Кондуктометър

4. Съдържание на сулфати т§/1 430 ± 22 ВЛМ 61:2009 Фотометър

5. Нефтопродукти т§/1 < 0.02*
БДС ЕИ 150 
9377-2:2004 СС/РЮ

6. Амониеви йони, амониев азот

Съдържание на амониеви 
йони

т§/1 <0.013*
ВЛМ 52:2009 Фотометър

7. Нитрати, нитратен азот
ВЛМ 53:2009 Фотометьр

Съдържание на нитрати т§/1 176 ± 9

8. Нитрити, нитритен азот
ВЛМ 54:2009 Фотометър

Съдържание на нитрити т§/1 < 0.007*

9. Фосфати гаф 0.20 ±0.01 ВЛМ 57:2009 Фотометър

110. Обща твърдост т§ея/1 13.6 ±0.7 ВЛМ 58:2009 Фотометър

11. Перманганатна 
окисляемост

гаф 3.41 ±0.17
БДС ЕИ 180 
8467:2001

Бюрета, клас А, 25 ш1

• граница на околичествяване на метода 

- граница на откриваемост

Провел изпитването: ̂
(Д. Тотева, Н. Сус 

Дата на изпитването: 19.11.2014

За началник на лаборатория:

5 0 5  В и ^ а п а  Ш .

ЬаЬогаюгу У а т а

Ви1§апап ЗЬ*р Ну4го4упагтсз СепУге,

1 \УППат Ргоийе З т ,  9003 У а т а

I: + 3 5 9  (5 2 ) 35 80 9 0 , Г: - 3 5 9  (5 2 ) 3 70  9 79  

\уулу.5̂ 5.Ьц



Лаборатория на 
СЖ С България ЕООД

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 
N0 Е2359 А /19.11.2014

Л аборатория на СЖ С  България ЕООД
С ертиф икат за акредитация БСА рег. N 0 86 Л И /03 .04 .2013  год., валиден до  31.01.2017 гря., 

издаден о тИ А  БСА съгласно изискванията на стандарт БДС Е14 150  1ЕС 17025:2006. 
О бхватът на акредитация е публикуван на оф ициалната интернет страница на СЖ С България ЕООД

УУУДУ.5В5.Ь§.__________________________________________________

ФК 08А

Стр. 2 от 4

Показател
Единица на 
величината

Резултат от 
изпитването 
(Стойност, 

неопределеност)

12. Цианиди (свободни, лесно разградими)

Съдържание на свободни 
цианиди

Съдържание на лесно 
разградими цианиди

13. Флуориди

ш§/1

ш §/1

ш§/1

<  0 .002*

Метод на 
изпитването

ВЛМ 64:2009

<  0 .002*

< 0 . 10*

14. Летливи органични съединения

1,2 дихлороетан

Бензен

Тетрахлоретен

Трихлоретен Ц§/1

<0.5*

<0.5*

ВЛМ 67:2009

ЕРА 5021 А:2003

Условия на 
изпитването, уред за 

изпитване

Фотометър

Фотометър

<0.5*

<0.5*

15. Пестициди

ОС/М 8

Органохлорни пестициди Р§/1
Съгласно Приложение 

1А ВЛМ 25:2011 ОС/М8

Органофосфорни
пестициди Р8/1

Съгласно Приложение 
1А

16. Полиароматни въглеводороди

14арН1:Ьа1епе Р8/1 < 0.005*

АсепарЬАепе Р§/1 < 0.005*

АсепарЬу1епе Ц§/1 < 0.005*

Пиогепе Р8/! < 0.005*
тсо 9Я540-2011 СС/М5

РЬепапЛгепе Р§/1 < 0.005*

АпЛгасепе Р-Ф < 0.005*

1 ПиогапШепе Р8Л < 0.005*

! Ругепе Р8/1 < 0.005*

Веп2о(а)аШЬгасепе р б /1 < 0.005*

* - граница на околичествяване на метода 
** - граница на откриваемост

Провел изпитванетоА-^ ^ Л Д А
(Д. Тотева, Н ./Стоянова) 

Дата на изпитването: 19.11.2014

За началник на лаборатория:
(Д. Георгиева)

5 0 5  В и к а н а  ЬЙ. В и ф п а п  ЗМ р Ну*о<1уш ш ис$ С е т г е , с + 3 5 9  (5 2 ) 35 80 9 0 , Г: 3 5 9 (5 2 )  370  979

ГзЬогаю гу У а т а  1 ™ Ш а т  РгоиОе 5.Г.. 900 3  Уаш а ™ . 585.Ь8



ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ ! 

N 0  Е2359 А /  19Л1.2014 Ф К  08А

д и м
Лаборатория на

Лаборатория на СЖ С България ЕООД
С ертиф икат за акредитация БСА рег. N0 86 ЛИ / 03.04.2013 гол., валиден ло 31.01.2017 гол..

издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС ЕМ 130  1ЕС 17025:2006. ;
Стр. 3 от 4

. СЖС България ЕООД О бхватът на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на СЖ С България ЕООД ;
\У\\'\У.5"5.Ь§. |

Показател
Единица на 
величината

Резултат от ! ..: Условия на 
изпитването : Метод на„ ; изпитването, у ре; 
(Стоиност, 1 изпитването. изпитване 

неопределеност)

16. Полиароматни въглеводороди

СЬгузепе цц/1 | < 0.005*

Веп2о(Ь)йиогап(Ьепе ц». 1 < 0.005*

Веп2о(к)Яиогап1Ьепе ц§ 1 <0.005*

Веп2о(а)ругепе
I о с /м ъ

< 0.005*

1пс1епо( 1,2,3-с,с1)ругепе <0.005*

01Ьепго(а,Ь)апЛгасепе < 0.005*

Веп2о(§,Ъ,1)регу1епе ц§/1 ! <0.005*

17. Съдържание на метали и неметали ! |

Алуминий т§/1 < 0.005**

Антимон т§/1 <0.005** ;

Арсен т§/1 <0.005** 1

Бор т§/1 0.37 + 0.04

Желязо т§/1 | <0.005**

Калций т§Л 1 2 2 4 ± П  БДС г \  150
Магнезий т а  ) | 62.6 ± 3.8 11885:2009 1

Манган т§/1 | <0.005**

Мед т§/1 < 0.005** ! ;

Натрий т§/1 36.6 ±2.6 :

Никел т§/1 < 0.005** |

Олово т§/1 <0.005**

Селен тд/1 | < 0.005** ! ;
* - граница на околичествяване на метода
** - граница на откривасмост

/ ,
Провел изпитването:

(В. С ерафимова, НССтоянова) 

Дата на изпитването: 19.11.2014

За началник на лаборатория: Н{ЦЛ,
(Д. Георгиева)

8 0 8  В ч ^ а п а  1дс1.

[.аЬогаю гу У а т а

В и1цапап 51нр Нус!го(1упат1С$ СегКге,

1 У /П П ат  Ггоийс З т ,  9003 У а т а

I: -359 (52) 35 80 90. Г: - 359 (52) 370 979



8 С 5
Лаборатория на 

; СЖ С България ЕООД

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
N0 Е2359 А / 19.11.2014 ФК 08А

Л аборатория на СЖ С България ЕООД
С ертиф икат за акредитация БСА рег. N0 86 ЛИ / 03.0-1.20! 3 гол., валиден до 31.0! .2 0! 7 гол., 

издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС ЕН 130  1ЕС 17025:2006.
О бхватът на акредитация е публикуван па официалиата интернет страница на СЖ С България ЕООД Е  ГР- 4  0Г 4

№шту.$д$.Ь1>.

Показател Единица на 
величината

Резултат от | [ 
изпитването ! Метод на Условия на 
(Стойност, \ изпитването ] изпитването, уред за 

неопределеност) изпитване

17. Съдържание на метали и неметали I !
Хром тф1 < 0.005** БДС Е14' 150 I 1Г.Р ПР5
Цинк т§/1

----- --------------------- 11885:2009 |
< 0.005** ! |

Живак т§/1 < 0.001**
ВЛМ 37:2009 1СР-ОЕ5

Коментар върху резултата на база на искане на клиента:
Цианиди (общо), като сума от концентрациите на всички отделни цианиди, определени количествено - резттгатите 
са под границата на околичествяване.
Тетрахлоретен и трихлоретен (общо), като сума от концентрациите на тетрахлоретен и трихлоретен определени 
количествено -  резултатите са под границата на откриваемост.
Пестициди (общо), като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, определени количествено - 
резултатите са под границата на околичествяване.
Полиароматни въглеводороди (общо), като сума от концентрациите на всички отделни полиароматни въглеводороди 
определени количествено- резултатите са под границата на околичествяване______________

раница на околичествяване на метода 
** - граница на откриваемост
ЗАБЕЛЕЖ КИ:

1. .о зи  докум ент е издаден  съгласно О бщ и те условия за и зпъ лнение на услуги  „а Д руж еството, д остъ п н и  „ри поискване или на Ь ц р л л е у /* .^  с о т Л с п т  шч' сотЮ ч.пя ц „  
клиента се  обръщ а о со б е н о  внимание на с ъ д ъ р ж а щ ™  се там адаузи отн осн о  отранинаване на о т г о в о р н о с т ,  изплащ ане на о безщ ет ен ия, .„р истик п и ,

притежаващ  този д окум ент изрично се  указва, че инф орм ация, съдърж ащ а с е  в него важи сам о за времето и м ястото на контпо.та „  от разява стпн ствеш , « н ™ ™ * *  „а , 

направени по време па интервенцията, извърш ена о т  п осл едн ото и в рамките на даден и те от клиента инструкции, ако има такива. СЖ С „ о си  отговорност единствено кьм" 
клиента „ този  докум ент по никакъв начин н е м ож е да сл уж и  като осн ован ие и/и .,и  оправдание „а страните по даден а  сделка да  не изпълняват своите права п затъ  тжепия 
произтичащ и от докум енти те но сделкат а. Всяко неоторизирано и зм енение, подправяне ф алш иф ицирате „а сълърж анието. или формата па този  о к м м ен / п о ™  
наруш ителите могат да  бъдат подведени  под  отговорн ост с  ш лита сила на закона. '

П редупреж дение: А ко по-горе в настоящ ия д ок ум ен т  изрично е п осоч ен о , че пробата(ите), за която(конто) се  отнасят констатациите записани  в настоящ ия токемент  
(..констатациите ). е (еа ) отбрана(и) и /или п р е д о с т а в е н а ^ ) от К лиента или от трета страна, действащ а по ук азан и , „а К лиента. 13, таписаш ггс констатации п таш тзнат кзк 
и да е представителност „а „робата за каквито и да  е  стоки, а се  отнасят с т р и т » .  единствено и сам о ло анализираната ироба(и). СЖ С н е н оси  каквато и та е о п  о в о р ' , ,п с „  
отнош ение на произхода или източника, от които е заявено, чс е  (са) фо|>мирана(и) пробата(итс).

2. Извлечения от този  Протокол не м огат да  с е  размножават без п исм ено съгласие па Л абораторията на СЖ С България ЕООД

3. Клиентите на лабораторията могат да  използват позоваването на акредитация та й сам о отн осн о  усл уги  в нейния обхват на ак р е  
процедура РПК ИУ 03 03 , достъ п п а при поискване

/

:кн.
А\(

\‘Щ ИЯ !! М р!! пчпскинннх

Провел изпитването: 

Дата на изпитването:
(В. Серафимова) 

19.11.2014

За началник на лаборатория:

(Д. Георгиева)

5 0 5  В и ^ а п а  Ш .

ЕаЬогаШгу Уагпа

В и1§апап  5Н1р Н у б го б у п агтсз  С ем ге ,

1 \ \ч !Н а т  Ргоибс З и д  9003 У а т а

и -359 (52) 35 80 90, Г: - 3 5 9  (52) 370 979



ПРИЛОЖЕНИЕ 1А / А Ш Е Х  1А
Към протокол от изпитване N /  Аппех ге?ег 1о Тез! герог* N1 Е2359 А 

Дата на анализа /  Апа1уз|'з с!а1е: 0 . М -  ^

Извършил анализа /  Апа1у$( 51'дпа(иге:

Началник лаборатория /  ЬаЬогаСогу та п а д е п

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО /  КЕ51Л.Т5

стр. 1 от 1

Органохлорни пестициди /  С1 - Резйайез Органофосфорни пестициди /  Р- РезйсИез

Н е о п р е д е л е н о с т / 

11псег4ат{у

П о к а з а т е л  / Р е з у л т а т / Н е о п р е д е л е н о с т / Ед и н и ц и / П о к а з а т е л  / Р е з у л т а т
Р а г а т е 1 е г К ези И 11п сеЛ ат1у ЦпИз Р а г а т е 1 е г Р е зи И
ВНС - а11а < 0 .005* цд/| 0|С|"||0П/05 < 0 .0 1 *
НСВ < 0 .005* цд/| МопосгоЮ рРоз < 0 .0 1 *
ВНС - ЬеСа < 0 .005* цд/| 01а21поп < 0 .01*
И пРапе < 0 .005* цд/| РогтоШ ю п < 0 .01*
ВНС - Йе11а < 0 .005* цд/| ОТогрупГоз теСНу! <  0 .01*
Ш огоЮ аюпП < 0 .01* цд/| РО озрИ атИ оп II < 0 .01*
НерйсИ ю г < 0 .01* цд/1 Ш огрупГоз < 0 .01*
Аюпп < 0 .005* цд/| РепИгойш п < 0 .01*
СИюгОапе - а з < 0 .005* цд/| Ма1а№юп < 0 .01*
Ш о гР ап е  - Сгапз < 0 .005* цд/| РагаЮюп е0т/1 < 0 .0 1 *
ОРЕ о ,р < 0 .01* цд/| В готорО оз е№у1 <  0 .0 1 *
ЕпсюзиНап а1Га < 0 .01* цд/| МеЙтюаЙчюп < 0 .01*
Н ерйсН ю г ерохю е < 0 .01* цд/| ЕШюп < 0 .01*
РО Р о ,р < 0 .01* цд/| Р Ь о з т е ! < 0 .0 1 *
РйЕ  р ,р < 0 .01* цд/| АгупрОоз - те№ у1 < 0 .01*
0 |ею п п < 0 .005* цд/| РМп^рОоз - те№ у1 < 0 .0 1 *
ЕпсюзиНап Ье1а < 0 .01* цд/|
ЕпРпп < 0 .01* цд/|
0 0 й  р ,р < 0 .01* цд/|
Р Р Т  о ,р < 0 .01* цд/|
РОТ р,р < 0 .01* цд/|
ЕпсюзиНап зиКа^е < 0 .005* цд/|

Е д и н и ц и / 

1)пКз

цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|
цд/|

* - и т К  о1 (ЗиапОДайоп (Ш Су



ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ “ЕКОЛАБ”
КЪМ “ДИАЛ” ООД

ФК 510-1

1830, Бухово-Софт, бул. “НиколаБонев”N9 7, <Иа1-Ш.сот. Тел: (02) 9942240, е-таП: еко1аЬ@аЪу.Ъ%

Сершфикахзаакредщаиия, Рег. № 73 ЛЖ)1.082014г. 
вашда1до31.032017г,издаден огИАБСА, сштасно 
ютсваниягашсгацпщтгБДСЕКБСМЕС 17025:2006

Лист: 1
Всичко листове: 2

П Р О Т О К О Л
ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ 2014/4137 от 24.11.2014 г.

1. Наименование на изпитваните образци/проби/извадки: Води -  проба (В1611) 
подземна вода от Пиезометър 1 -  (Пункт 1 -  ШК-1) с географски координати 

Ш3°18'51.5", Е26°28'06.8".

2. Заявител на изпитването: „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД с. Подгорица, общ. 
Търговище, обл. Търговище. Пробата е доставена от „СЖС-България” ЕООД, 
заявка изх. №  3342/12.11.14 г.

3. Метод за изпитване: Естествен уран (11па1.) по ВВЛМ1:2011; Обща а- 
активност по БДС 180 9696:2010 и Обща /3-активност по БДС 180 9697:2010.

4. Дата на получаване на пробите/извадките за изпитване в лабораторията:

13.11.2014 г.

5. Количество на изпитваните проби/извадки: 1 проба от 3 I.

6. Дата на извършване па изпитването: 13.11. + 24.11.2014 г.
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ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ “ЕКОЛАБ”
КЪМ “ДИАЛ” ООД

1830, Бухово-Софш, бул. “НиколаБонев”№  7, <Иа1-Ш.сот. Тел: (02) 9942240, е-таП: еко1аЪ@аЪ\.Ъ§

Лист: 1
Всичко листове: 1

П Р О Т О К О Л
ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ 2014/4137А от 24.11.2014 г.

1. Наименование на изпитваните образци/проби/извадки: Води -  проба (В1611) подземна 
вода от Пиезометър 1 (Пункт 1 -  ШК-1) с географски координати Ш3°18'51.5", 
Е26а28'06.8".

2. Заявител на изпитването: „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД с. Подгорица, общ. Търговище. 
Пробата е доставена от „СЖС-България” ЕООД, заявка изх. № 3342/12.11.14 г.

3. Метод за изпитване: Обща индикативна доза по ВЛМ14. 2012.
4. Дата на получаване на пробите/извадките за изпитване в лабораторията: 13.11.2014 г.
5. Количество на изпитваните проби/извадки: 1 проба от 3 1.
6. Дата на извършване на изпитването: 13.11+24.11.2014 г.
7. Резултати от изпитването:

ФК 510-1 А

№
по
ред

Наименова
ние на 

показателя

Единица
на

величи
ната

Стандарти/
валидирани

методи

№ на 
образеца 

по вх.- 
изх. 

дневник

Резултати от 
изпитването 

(стойност, 
неопределеност)

Стойност и 
допуск на 

показателя*

Условия на 
изпитване

1

Обща
индикативна

доза
т8у/уеаг ВЛМ

14:2012 В1611 0,133±0,015 0,10

Температура на 
въздуха:

(от 20 до 21)°С; 
Относителна 

влажност:
(от 48 до 49) %

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за 
определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС ЕИ 
180/1ЕС 17025:2006. * - Стойност и допуск на показателя е съгласно Наредба М  1 от 10.10.07 г. за проучване, 
ползване и опазване на подземните води.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци/проби/извадки. 
Извлечения от изпитвателния протокол не могат даде размножават без писмено съгласие на лабораторията за 
изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО
зик Г. Вргозанска/

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ЛАБОРА Ю Ж ЯТА:

июК:" ПСОВА КРАИ!



ФК 510-1

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ “ЕКОЛАБ”
КЪМ “ДИАЛ” ООД

1830, Бухово-София, бул. “НиколаБонев”№  7, сИа1-Ш.сот. Тел: (02) 9942240, е-тай: еко1аЪ@аЬу.Ь§

Сергафикатзаакредшащя, Рег. №БЛИ01.082014г. 
вагада!до31.(В2017г,щцаденогИАБСА снласно 
шиокваишашставдфгБДСЕКБСЖС 17025:2006

1. Наименование на изпитваните образци/проби/извадки: Води -  проба (В1612) 
подземна вода от Пиезометър 2 -  (Пункт 1 — ШК-2) с географски координати 
т 3 018'55.5”, Е26°28'16.9".

2. Заявител на изпитването: „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД с. Подгорица, общ. 
Търговище, обл. Търговище. Пробата е доставена от „СЖС-България” ЕООД, 
заявка изх. №  3342/12.11.14 г.

3. Метод за изпитване: Естествен уран (Ппа1.) по ВВЛМ1:2011; Обща а- 
активност по БДС 180 9696:2010 и Обща (3-активност по БДС 180 9697:2010.

4. Дата на получаване на пробите/извадките за изпитване в лабораторията:
13.11.2014 г.

5. Количество на изпитваните проби/извадки: 1 проба от 3 I.

6. Дата на извършване на изпитването: 13.11. + 24.11.2014 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА

Лист: 1
Всичко листове: 2

П Р О Т О К О Л
ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ 2014/4138 от 24.11.2014 г.

ИНЖ. Т.НЕДЯЛКОВА
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ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ “ЕКОЛАБ”
към “ДИАЛ” ООД

1830, Бухово-София, бул. "НиколаБонев”№ 7, ВШ-Мсот. Тел: (02) 994 2240, е-таИ: еко1аЬ@аЬу.Ь§

Лист: 1
Всичко листове: 1

П Р О Т О К О Л
ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ 2014/4138А от 24.11.2014 г.

1. Наименование на изпитваните образци/проби/извадки: Води -  проба (В 1612) подземна 
вода от Пиезометьр 2 (Пункт 1 -  ШК-2) с географски координати Ш3°18'55.5", 
Е26°28'16.9”.

2. Заявител на изпитването: „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД с. Подгорща, общ. Търговище. 
Пробата е доставена от „СЖС-България” ЕООД, заявка изх. № 3342/12.11.14г.

3. Метод за изпитване: Обща индикативна доза по ВЛМ14:2012.
4. Дата на получаване на пробите/извадките за изпитване в лабораторията: 13.11.2014 г.
5. Количество на изпитваните проби/извадки: 1 проба от 3 1.
6. Дата на извършване на изпитването: 13.11+24.11.2014 г.
7. Резултати от изпитването:

ФК 510-1 А

№
по
ред

Наименова
ние на 

показателя

Единица
на

величи
ната

Стандарти/
валидирани

методи

№ на 
образеца 

по вх.- 
изх. 

дневник

Резултати от 
изпитването 

(стойност, 
неопределеност)

Стойност и 
допуск на 

показателя*
Условия на 
изпитване

1
Обща

индикативна
доза

т8у/уеаг ВЛМ
14:2012 В1612 0,223±0,024 0,10

Температура на 
въздуха:

(от 20 до 21)°С; 
Относителна 

влажност:
(от 48 до 49) %

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за 
определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС ЕИ 
180/1ЕС 17025:2006. * - Стойност и допуск на показателя е съгласно Наредба № 1 от 10.10.07 г. за проучване, 
ползване и опазване на подземните води.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци/проби/извадки. 
Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за 
изпитване. / 1

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: 
/фйжк Г. Рогозанска/

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ЛАБОРАТОРИЯТА:



}1

Лаборатория па 
СЖС България ЕООД

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 
N 0 Е2360 А / 19Л1.2014

Л аборатория иа СЖС Б ългария ЕООД
С ертиф икат за акрсдитация БСА рег. N0 86 ЛИ /  03.04.2013 год., валиден до 31.01.2017 гол., 

издаден от ИА ВСА съглаено изискванията на стандарт БДС ЕN 130 1НС 17025:2006. 
О бхватът на акредитация е публикуван па оф ициадната интернет страница на СЖ С България ЕООД

\ЛАУ\\'.5ДЗ.Ь§.

ФК 08А

Стр. 1 от I

Продукт: Почви 
; Описание на 
пробата:2х0.5к§

! Опаковка: пластмаса 
Състояние на опаковката:

: здрава
Температура на пробата: -

Поръчка: 5200213
Заявител на изпитването: ЕСКЕЙП ГРУП ООД, с. Подгорииа, общ. Търговище, обл. 
Търговище
Дата на получаване на пробата: 12.11.2014
Означение на пробата от клиента: МП 1 -1М 43° 181 55.1" Е 26° 28’ 03.8"; Ь-243 т  
Количество, за което пробата е представителна: -
Пробата е формирана от Лабораторията на СЖС България - протокол от 
пробовземане № 1426/11.11.2014  
Пробата е унищожена при анализа

Показател
Единица на 
величината

Резултат от 
изпитването 

(Стойност, 
неопределеност)

Условия на
Метод на изпитването, уред за

изпитването
изпитване

1. Общ азот 1П§/§ 3.63 ± 0 .1 8 180  11261:1995 1 кюрета -  25 т1, клас ! 
|А 8

2. рН - 8.24 ±  0.04 БДС 150 10390:201 ] « » » » » ’ •■’“ • Рн
метър

3. Съдържание на фосфор и фосфати
ВЛМ 47:2008 „ 66® п т -

СпектрофотометърСъдържание на фосфати т § /к §  : 813 ± 41

* - граница на околичествявапе на метода 
** - граница на откриваемост
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Този документ е издаден съгласмо Общ ите условия за изпълнение на услуги на Дружеството, достъпни при поискване или на Ьир:/^\у\\г*ув.сот/1еппк_;.т(.{_еош1!Поп:?.1нт. ! 1а 
клиента се обръща особено внимание иа съдържащ ите се там  клаузи относно ограничаване на отговорността, изплащ ане на обезщ етения, юрисдикция н подсъдност. 11а всеки, 
притежаващ този документ изричио се указва, че информация, съдържащ а се в него важи само за времето и мястото па контрола и отразява единствено ко п етататп и те па ( 'ЖЧ 
направени по време на шггервеицията, извършена от последното и в рамкит е на дадените от клиента инструкции, ако има такива. СЖ С носи отговорност единствено към 
клиента и този документ по никакъв начин не може да служи като основание и/или оправдание на страните по дадена сделка д а  не изпълняват своите права и задължения, 
произтичащи от документите по сделката. Всяко неоторизирано изменение, подправяне и/или фалш ифициране на съдържанието, или формата на този документ с незаконно и 
нарушителите могат да бъдат подведени под отговорност с цялата сила на закона.
11рсд\’нрсждение: Ако по-горе в настоящия докум ент пзрично е посочено, че пробата(пте), за която(които) се отнасят констатациите, записани в настоящия документ 
(..констатациите"), е(са) отбрапа(и) и/или предоставеиа(и) от Клиента или от трета страна, действащ а по указания па Клиента, то записаните констатации ле гарантират кнкваю 
и да е представителност на пробата за каквито и да е стоки, а се отнасят стриктно, единствено и само до анализираната проба(и). СЖС не носи каквато и да е отгоьорпоез по 
отношение на произхода или източника, от който е заявено, че е (са) формирзна(и) пробата(ите).
2. Извлечения от този Протокол не могат да се  размножават без писмено съгласие на Лабораторията на СЖС България ЕООД.
3. Клиентите на лабораторията могат да използват позоваването на акрелитацията й само относно услуги в нейния обхват на акрсдитация и при спазване па изискванията н 
процедура РПК ИУ 03 03, д о стм ш а при поискване.

Провел изпитването:

Дата на изпитването:

(Д. Тотева) 

19.11.2014

За началник на лаборатория:

(Д. Георгиева)

5 0 5  Ви1уапа 1дс1 Ви!^апап 5!мр Нубгобупагтсв С стге . 1: -3 5 9  (52) 35 80 90. Г: -35У (52) 37(1 979

ЕаЬогаЮгу У а т а  1 \ \6 Ш ат  Ргоибе $1г., 9003 У а т а  м'\\лс.$^я.Ьц
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