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1. УВОДНА ЧАСТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 
разрешително (КР) 

“СВИНЕКОМПЛЕКС ЗИМЕН”  АД  
с. Зимен 
Община Карнобат 
“Инсталация за интензивно отглеждане на свине” - т. 6.6 б) от Приложение 4 на 
ЗООС. 

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията 
“СВИНЕКОМПЛЕКС ЗИМЕН”  АД, с. Зимен, Община Карнобат, област Бургас, п.к. 8428 
телефон/факс – 0559/2 29 23  

1.3 Регистрационния номер на КР 
Комплексно разрешително на "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен № 337-

Н0/2008г. 

1.4 Дата на подписване на КР 
08.10.2008г.;17.11.2010г./Н0-И0-А1/;03.08.2015 г./Н0-И0-А2/ 

1.5 Дата на влизане в сила на КР 
15.11.2008г.;10.12.2010 год.;28.08.2015 год. 

1.6 Име на собственика или на оператора 
“СВИНЕКОМПЛЕКС ЗИМЕН”  АД  
с. Зимен 
Община Карнобат 

 

1.7 Адрес, тел. номер, факс и e-mail на оператора / инсталацията 
“СВИНЕКОМПЛЕКС ЗИМЕН”  АД, с. Зимен, Община Карнобат, област Бургас, п.к. 8428 
телефон/факс – 0559/2 29 23  
e-mail - bonizim@boniholding.com 
 
 

mailto:bonizim@boniholding.com
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1.8.Име на лицето за контакти 
Лице за контакти: 
Стоян Георгиев Червенков – изпълнителен директор 

1.9.Телефон, факс и e-mail на лицето за контакти 
телефон/факс – 0559/2 29 23  
e-mail : bonizim@boniholding.com 

1.10.Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията 
В свинекомплекса се отглеждат прасета за угояване – организацията на 

производствения процес е планиран така, че да се отглеждат прасета от 30 кг живо тегло 
до кланично тегло в границите 115-118 кг живо тегло. 

С писмо изх.№53/07.12.2015 год. с приложен към него протокол за проведени 72-
часови проби на машини и съоръжения при експлоатационни условия “Свинекомплекс 
Зимен“АД,с.Зимен уведомява РИОСВ гр.Бургас,че се въвежда в експлоатация 
“Инсталация  отглеждане на подрастващи прасета (8-30 кг)”,която не попада в 
обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

Категорията "Подрастващи прасета"включва животните от 35-90 дневна 
възраст.Същите са с приблизително тегло от 8 kg до 30 kg,като при получаването им се 
оформят партиди на които се следят натуралните и икономически показатели.Същите тези 
партиди при достигане на горните показатели се прехвърлят в сградите за угояване до 
изнасянето им за клане.Отглеждането на тази категория прасета не попада в обхвата на 
т.6.6.б от Приложение №4 на ЗООС. 

1.11.Производствен капацитет на инсталацията 
Инсталацията, която попада в обхвата на т. 6.6 б) от Приложение 4 на ЗООС: 

Капацитет на инсталацията съгласно Таблица 4.1 от КР 

№ Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 б) от 
Приложение 4 на ЗООС: Капацитет 

1. 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине, 
 включваща: 

15 000 места за свине за 
угояване 

 Хале №21 1 500 места за свине за 
угояване 

 Хале №22 1 500 места за свине за 
угояване 

 Хале №23 1 500 места за свине за 
угояване 

 Хале №24 1 500 места за свине за 
угояване 

 Хале №25 1 500 места за свине за 
угояване 

 Хале №26 1 500 места за свине за 
угояване 

mailto:bonizim@boniholding.com
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 Хале №27 1 500 места за свине за 
угояване 

 Хале №28 1 500 места за свине за 
угояване 

• Хале №29 
 

1 500 места за свине за 
угояване 

 Хале №30 1 500 места за свине за 
угояване 

 
През 2015 година в производството са били заети 10756 места за свине за угояване. 

Общото количество свине реализирани в свинекомплекса през 2015 година възлиза на 
54590 угоени свине. В настоящия момент в експлоатация са всички халета,съгласно 
генплан приложен в Приложение №1 от доклада. И десетте халета са реконструирани и 
населени с животни. 

1.12.Организационната структура на предприятието, отнасяща се до 
управлението на околната среда 

На настоящия етап в дружеството има  назначено лице, което пряко да се занимава 
и да отговаря по въпросите, свързани с опазване на околна среда като съвместно с 
ръководството на свинекомплекса е разработена и  внедрена система за управление на 
околната среда. 

В момента на подаване на настоящия годишен доклад отговорник по околната 
среда е екологът  на дружеството. 

1.13.РИОСВ, отговаряща за разрешителното 
РИОСВ – Бургас  
гр. Бургас–пощенски код: 8000  
ул. Перущица № 67, п.к. 219 
тел. 056/81-32-05; 
тел. 056/81-32-00; 

1.14.Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена 
инсталацията 

Басейнова Дирекция Източно Беломорски Район с център гр. Пловдив  
Адрес на Басейновата дирекция 
ул."Янко Сакъзов" 35; 
факс 032/60-47-21; 
тел. 032/60-47-20; 
e-mail: bd_plovdiv@abv.bg 

 

mailto:bd_plovdiv@abv.bg
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2.СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

За докладвания период-01.01.2015г.-31.12.2015 г.  в дружеството има  лице, което 
пряко да се занимава и да отговаря по въпросите, свързани с опазване на околната среда. 
Дружеството има разработена  и внедрена,а от 01.09.2015 год.и актуализирана система за 
управление на околната среда(СУОС),с оглед обстоятелството,че от 28.08.2015 год.е 
налице актуализирано комплексно разрешително №337-НО-ИО-А2. 

Всички  изискуеми инструкции по Условие №5 Управление на околната среда са 
налични,актуализирани и се прилагат съгласно изискванията на КР,а по-конкретно: 

 
Съгласно Условие 5.1 на КР 

 Определен е персоналът,който ще извършва конкретни дейности по изпълнение 
на условията в него и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното; 
 Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка,изисквани с 
разрешителното.; 
 

Съгласно Условие 5.2 на КР 
Изготвени са и се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и 

емисионни показатели,съгласно условията в комплексното разрешително.; 
 
Съгласно Условие 5.3 на КР 
Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 
условията на разрешителното.; 

 
Съгласно Условие 5.4 на КР 
Изготвени са и се прилагат писмени инструкцииr  за установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.; 
 
Съгласно Условие 5.5 на КР 
Изготвена е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка за наличие на 

нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2. ,произтичащи 
от нови нормативни актове. 

Изготвен е списък на ръководния персонал за предприемане на 
организационни/технически действия за постигане на съответствие с тях.; 

 
Съгласно Условие 5.6 на КР 
Всички писмени инструкции се документират в съответствие с изискванията на 

условията в комплексното разрешително.; 
 
Съгласно Условие 5.7 на КР 
Документират се и съхраняват резултатите от прилагането на инструкцията по 

Условие 5.5. 
Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и 

техническите показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията 
на условията в комплексното разрешително; 
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Документират се и се съхраняват данните за причините при установяване на 
несъответствия  и предприетите коригиращи действия; 

Изготвен е списък с документите,доказващи съответствие с условията на 
разрешителното; 

Всички изготвени документи, изисквани по настоящото условие се съхраняват и 
предоставят при поискване от компетентния орган. 

Информация по изпълнение на условията,подлежащи на докладване,както и  
резултатите от проведения собствения мониторинг се представят ежегодно в  РИОСВ в 
Годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено настоящото 
комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година,следваща годината,за 
която се отнася,на хартиен и електронен носител.Докладът се изготвя съгласно “Методика 
за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад 
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, 
утвърдена от Министъра на околната среда и водите и е съобразен с изискванията на 
разработения модул за докладване на замърсителите; 

Допълнителна информация,относно изпълнението на условията в разрешителното 
се предоставя при поискване от компетентните органи. 

 
Актуализация на системата за управление по околна среда (СУОС): 

При всяка актуализация  или изменение на издаденото комплексно разрешително 
или след издаването на ново такова трябва да бъде актуализирана системата за управление 
на околната среда. 

В съответствие с горното и предвид обстоятелството,че от 28.08.2015 год.е в сила 
актуализирано комплексно разрешително №337-НО-ИО-А2 системата за управление на 
околната среда е актуализирана на 01.09.2015 год.Всички  изискуеми инструкции са 
налични,актуализирани и се прилагат съгласно изискванията на КР. 

Операторът прилага инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 
показатели,съгласно условията в комплексното разрешително.; 

 
Уведомяване: 

Съгласно Условие 7.1 на КР 
Не са настъпвали аварийни или други замърсявания и не се е появявала нужда от 

уведомяване на Областния управител,Кмета на общината,РИОСВ,териториалните 
структури на ГД "ПБЗН-МВР"; 

Няма случаи на замърсяване на повърхностни и/или подземни води.; 
 
Съгласно Условие 7.2 на КР 
С писмо изх.№52/27.11.2015 год.операторът е уведомил РИОСВ гр.Бургас за 

периода на провеждане на 72 часови проби при експлоатационни условия на машини и 
съоръжения,представляващи оборудване на шест броя сгради,предназначени за 
отглеждане на подрастващи прасета (8-30 кг),съгласно Приложение №17 към 
чл.7,ал.3,т.17 на Наредба №3/2003 год. на МРРБ.Посочените по-горе сгради представляват  
Инсталацията за Отглеждане на подрастващи прасета,която не попада в обхвата на 
Приложение №4 на ЗООС. 
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Съгласно Условие 7.3 на КР 
С писмо изх.№53/07.12.2015 год.,придружено с протокол обр.17 за проведени 72-

часови проби при експлоатационни условия на машини и съоръжения, представляващи 
оборудване на шест броя сгради,предназначени за отглеждане на подрастващи прасета (8-
30 кг),операторът е уведомил РИОСВ Бургас,че в съответствие с цитираната по-горе 
Наредба обектът се въвежда в експлоатация,считано от 04.12.2015 год. 

Съгласно Условие 7.4 на КР 
С писмо изх.№302-БС-748 /04.08.2015 год.на Изпълнителния директор на ИАОС 

гр.София на „Свинекомплекс Зимен”АД е изпратено Решение №337-НО-ИО-А2/2015 
год.за актуализиране на КР№337-НО/2008 год.Същото влиза в сила на 28.08.2015 год. 

 

3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1.Използване на вода 
Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди става от 

собствени водоизточници 2 бр. сондажни кладенци, разположени извън площадката, при 
наличие на издадено разрешително за водовземане №31520006/18.06.2007г., издадено по 
реда на Закона  за водите,продължено с Решение №РР-2010/28.07.2014 год. и при спазване 
на условията в него. 
Съгласно същото разрешеното годишно количество по цели на водовземане е както 
следва: 

- животновъдство – до 72 818м3 

- питейно-битови цели – до 657 м3 
Отчитането на изразходваната вода става чрез измервателни устройства. 
Изискуемите инструкции по  Условие 8.1-Използване на вода  са 

налични,актуализирани и се прилагат,а условието  се изпълнява съгласно изискванията на 
КР. 
Прилагат се инструкции за: 

• експлоатация и поддръжка на питейната инсталация за животните, машините с 
високо налягане за почистване на халетата след всеки производствен цикъл, които 
са основен консуматор на вода за производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.3.); 

• поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на 
площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното 
отстраняване (съгл. Усл. 8.1.4.); 

• измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за 
производствени нужди,включваща:годишната консумация на вода за 
производствени нужди и стойността на годишната норма за ефективност при 
употребата на свежа вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 
2,попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС (съгл. Усл. 8.1.5.2);  

• оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени 
нужди с Условие 8.1.2 на комплексното разрешително и установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. 
Усл. 8.1.5.3); 
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Изготвена е методика за изчисляване на количеството използвана вода за 
производствени нужди от инсталацията по Условие 2,попадаща в обхвата на Приложение 
№4 на ЗООС и свързаните с нейната експлоатация съоръжения(съгл. Усл. 8.1.5.1.1.); 

Документират се резултатите от проверките на технологичното оборудване; 
Документират се резултатите от мониторинга относно разрешителното за 

водовземане; 
Документират се резултатите от оценката на съответствието на изразходваните 

количества вода; 
Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на 

водопроводната мрежа; 
 

Табл.3.1-1 Разход на вода през 2015г. 
Източник на 

вода 
Годишно 

количество 
съгласно КР 

Годишна 
норма за 

ефективност 
при 

употребата на 
вода, 

m³/единица 
продукт 

Използвано годишно 
количество 

Използвано 
количество за 

единица 
продукт 

Съответс
твие 

2бр. 
собствени 
сондажни 
кладенци 

В КР няма 
посочени норми 

4.70 м3 47017 м3 
(47550 м3* - общо 

производствени и битово-
питейни)  

 4.37 м3 
 

ДА 

1 Единица продукт – 1 брой място за свиня за угояване (скотоместо) 
* Съгласно Условие 8.1.5.1. от КР дружеството трябва да отчита общото количество изразходвана 

вода за производствени и битови-питейни нужди чрез измервателно устройство, монтирано при сондажен 
кладенец № 1. На територията на свинекомплекса работят 20 души като съгласно Наредба №4 за 
проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации 
(Обн.,ДВ,бр.53 от 28.06.2005) разходната норма за потребление за битово-питейни води от един работник за  
такъв вид производство е 75л/дневно (работниците в дружеството използват изградените санитарни възли, 
филтърна сграда за измиване, кухня и столова).Консумираната вода за битово-питейни нужди за 2015 год.е 
533 м3/отчетена по разходомерно  устройство,подотчетно на основното/ ,а водата за производствени нужди е 
47017 м3. 

След извършената реконструкция на свинекомплекса по програма САПАРД и 
Мярка 121”Модернизиране на земеделските стопанства”от Програмата за развитие на 
селските райони 2007-2013 год. всички сгради, в които се отглеждат свине за угояване 
отговарят на НДНТ по отношение на водопотреблението.  

Сравнение на водопотреблението на свинекомплекса с изискванията на НДНТ е 
направено в Таблица 3.1-2. При сравнението е използван съответният BREF-документ 
“Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, 
July 2003”. 
Табл.3.1-2: Сравнение с НДНТ по отношение на водопотреблението 

Изисквания на НДНТ Съществуващо 
състояние Съответствие 

Управленски 
решения за 

отстраняване на 
несъответствието 

Почистване на халетата за животните с 
машини с високо налягане след всеки 
производствен цикъл. 

Почистване на 
халетата за животните 
с машини с високо 

ДА – 
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Изисквания на НДНТ Съществуващо 
състояние Съответствие 

Управленски 
решения за 

отстраняване на 
несъответствието 

налягане след всеки 
производствен цикъл. 

Контрол на питейната инсталация за 
предотвратяване на течове 

Изготвена и прилагана 
инструкция за 
поддържане и 
проверка на 
водопроводната мрежа 
и прилежащите 
съоръжения. 

ДА – 

Водене на отчетност за ползваната вода чрез 
измерване на консумацията 

Монтиран е водомер 
при сондажните 
кладенци 

ДА –  

Откриване и отстраняване на течове При установяване на 
авария се предприемат 
необходимите мерки 
за незабавното й 
отстраняване. 

ДА – 

Използване на бетонова настилка със система 
за дрениране и събиране на отцедените води 

Сградите за 
отглеждане на 
животните са 
оборудвани с 
решетести подове и 
система за дрениране 
и събиране на 
отцедените води  

ДА – 

 

3.2. Използване на енергия 
Всички инструкции по Условие 8.2-Използване на енергия  са 

налични,актуализирани и се прилагат,а условието  се изпълнява съгласно изискванията на 
КР. 

Общата консумация на електроенергия на площадката се отчита от електромер, 
монтиран в трафопоста на свинекомплекса, където е осигурено двойно електрозахранване 
по далекопроводи от Черноград и Сигмен.  
Прилагат се инструкции за: 

• експлоатация и поддръжка на вентилаторите и осветлението на сградите, основни 
консуматори на електроенергия на площадката (съгл. Усл. 8.2.1.3 от КР). 

• измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества 
електроенергия за производствени нужди,включваща:стойността на годишната 
норма за ефективност при употребата на електроенергия и годишната консумация 
на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС(съгл. Усл. 8.2.2.1 от КР). 

• оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана 
електроенергия с определението такива в Условие 8.2.1.1.,установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за 
отстраняването им (съгл. Усл. 8.2.2.2 от КР). 
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• изготвена е методика за изчисляване на консумацията на електроенергия  за 
инсталацията по Условие 2,попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС (съгл. 
Усл. 8.2.1.2 от КР).; 
Документират се резултатите от извършените проверки на експлоатацията и 

поддръжката  на вентилаторите и осветлението на сградите; 
Документират се резултатите от оценката на съответствието на изразходваните 

количества електроенергия; 
 

Табл.3.2-1 Разход на електроенергия през 2015г. 
Електроенергия

/ 
Топлоенергия 

Годишна норма за 
ефективност при употребата 

на електроенергия, 
MWh/единица продукт  

Използвано 
количество за единица 

продукт 

Съответствие 

електроенергия 0.100 MWh 0.073  MWh ДА 
 
Сравнение на енергопотреблението на свинекомплекса с изискванията на НДНТ е 

направено в Таблица 3.2-2. При сравнението е използван съответният BREF-документ 
“Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, 
July 2003”. 
 
Табл.3.2-2: Сравнение с НДНТ по отношение на енергопотреблението 

Изисквания на НДНТ Съществуващо 
състояние Съответствие 

Решения за 
отстраняване на 

несъответствието 
Използване на естествена вентилация, 
където е възможно – за това е нужно 
подходящ проект на сградата и на 
боксовете и разполагане на сградите 
съобразно преобладаващите въздушни 
течения за подобряване на въздушния 
поток; това важи само за нови сгради. 

Всички сгради са 
вече изградени. В 
някои от тях се 
използва 
естествена 
вентилация 

ДА – 

За сгради с механична вентилация – 
оптимизиране на дизайна на 
вентилационната система на всяка сграда 
за осигуряване на подходящ 
температурен контрол за постигане на 
минимални вентилационни разходи през 
зимата. 

Инсталирани са 
вентилатори с 
автоматизиран 
режим на работа, 
намаляващ  
разходите на 
енергия. 

ДА – 

За сгради с механична вентилация – 
избягване на съпротивлението във 
вентилационните системи посредством 
чести прегледи и почистване на 
вентилаторите и тръбите. 

Периодично се 
прави оглед и при 
необходимост се 
почистват 
вентилационните 
системи 

ДА – 

Използване на енергоспестяващо 
осветление. 

Използва се 
енергоспестяващо 
осветление. 

ДА – 
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3.3. Съхранение на спомагателни материали и горива 
Всички изискуеми инструкции  по Условие 8.3. Суровини,спомагателни 

материали  и горива са налични,актуализирани и се прилагат съгласно изискванията на 
КР,а по-конкретно: 

Всички химични вещества и препарати,класифицирани в една или повече 
категории на опасност,съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 относно 
класифицирането,етикетирането и опаковането на вещества и смеси са  
опаковани,етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност; 

Копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни 
химични вещества и смеси,спомагателни материали и горива се съхраняват на 
площадката,като същите отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 
1907/2006 относно регистрацията,оценката,разрешаването и ограничаването на химикали 
(REACH); 

Складовете в които се съхраняват спомагателни материали отговарят на 
изискванията ,определени с условията на КР 

-притежават подова и странична изолация,недопускаща просмукване на води или 
други течности в почвата под склада; 

-нямат връзка с канализацията 
Дизеловото гориво се съхранява в 1 бр.подземен резервоар с 1 бензиноколонка. 
Документират се резултатите от извършените проверки на съответствието на 

съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали с 
експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. 

Документират се резултатите от извършените проверки на целостта и здравината 
на резервоара,установяване на причините за регистрираните нарушения и предприемане 
на коригиращи действия. 

Прилагат се инструкции за: 
• съхранение на спомагателни материали и горива (съгл. Усл. 8.3.1 от КР).; 
• поддръжка на резервоара за съхранение на дизелово гориво,включително проверка 

на целостта и здравината на резервоара, действия за откриване и отстраняване на 
течове от резервоара, установяване на причините за регистрираните нарушения и 
предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.1 от КР). 

• поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията,складовете  
и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с изискванията 
на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.2.1от КР). 

 
При извършените през 2015 год.проверки на съответствието на съоръженията, 

складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с 
изискванията на нормативната уредба не са установени несъответствия, за които да се 
докладва съгласно Условие 8.3.3.1. 
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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  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 

комплекса по свиневъдство са: Метан (CH4), Амоняк (NH3), Диазотен оксид (N2O) и 
финни прахови частици прах (вещeства под формата на малки твърди или течни частици 
PM 10 от органичен и неорганичен произход). 
Табл.4.1-1: 

№ CAS 
номер 

 

Замърсител 
 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 

Праг за 
пренос на 
замърсител
и 
извън 
площ. 
(колона 2) 
 
kg/год. 

Праг за 
производст
во, 
обработка 
или 
употреба 
(колона 3) 
 
kg/год. 

във въздух 
(колона 1a) 
kg/год. 

във води 
(колона 1b) 
kg/год. 

в почва 
(колона 1c) 
kg/год. 

1# 74-82-8 Метан 
(CH4) 

- 
С 

(43024 кг) 
 
 
 

 

- - - - 
 

5# 10024-
97-2 
 
 
 

Диазотен 
оксид 
(N2O) 

- 
С 

(10,76 кг) 
 
 
 

- - - - 
 

6# 7664-
41-7 

Амоняк 
(NH3) 

10 000 
С 

68 730,84 кг  

- - - -  

86#  Вещество под 
формата на 
малки твърди 
или течни 
частици 
(PM10) 

- 
С 

(293,59 кг) 
 

- - - - 
 

 
Легенда: 

 
 

10 000 
С 
 

68 730,84 кг 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 
- начин на определяне на стойността M(измерена стойност), 
Е(стойност, получена на база експертна оценка), С(изчислена стойност) 
- изчислена стойност за 2015 година 
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№ CAS 
номер 

 

Замърсител 
 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 

Праг за 
пренос на 
замърсител
и 
извън 
площ. 
(колона 2) 
 
kg/год. 

Праг за 
производст
во, 
обработка 
или 
употреба 
(колона 3) 
 
kg/год. 

във въздух 
(колона 1a) 
kg/год. 

във води 
(колона 1b) 
kg/год. 

в почва 
(колона 1c) 
kg/год. 

 
 

Източниците, от които се отделят тези вещества са от вентилационните системи 
към сградите за отглеждане на животни (сгради за угояване Приложение №1). 

През периода (2015г.) не са извършени контролни измервания от РИОСВ на 
емисиите на вредни вещества във въздуха. 

Резултатите от изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния 
въздух са направени на база 10756 места за свине за угояване през 2015 година.  

За изчисляване на емисиите на вредни вещества (NH3, N2O и CH4) в атмосферния 
въздух от дейността на свинекомплекса са използвани емисионни фактори от 
актуализирана методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни 
вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (ЕМЕР/CORINAIR 1997 и 
2000г., 3 - то издание от месец септември 2004г.) 

Азотни съединения - Дейността на дружеството попада в код (дейност и 
съоръжение) - SNAP CODE 100903 – Свине за угояване. 

Амоняк (NH3) – общо за 2015 г. 
 
10 756 бр. места за свине за угояване х 6,39 кг/1 бр. животно годишно = 68 730,84 кг 

общо за година,  
 
Двуазотен оксид (N2O) - общо за 2015г. 
10 756 бр. места за свине за угояване х 0,001 кг/1 бр. животно годишно = 10,76 кг 

общо за година 
 
Метан - общо за 2015 г. 
 
Дейността на фирмата попада в код (дейност и съоръжение) - SNAP CODE 100503 

– Свине за угояване, код по CHEB-94 - 100503 
 
10 756 бр. места за свине за угояване х 4 кг/1 бр. животно годишно = 43 024 кг 

общо за година 
За определяне на емисиите на вредни вещества (прах) в атмосферния въздух от 

дейността на свинекомплекса e използван емисионeн фактор за PM10 (Particulate Matter < 
10µm), взет от The UK Emission Factor Database, (http://www.naei.org.uk/emissions/), за 
2006г. за Agriculture livestock - pigs: Housed livestock 0.000265kilotonne/1,000 head of 
livestock. 

10 756 бр. места за свине за угояване х 0,000265 х103 кг/1 бр. животно годишно = 
293,59 кг общо за година. 

http://www.naei.org.uk/emissions/
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4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 

Всички изискуеми инструкции  по Условие 9 Емисии в атмосферата са 
налични,актуализирани и се прилагат, а условието се изпълнява  съгласно изискванията на 
КР,а по-конкретно: 

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния 
въздух организирано. 

На площадката има документирана информация за всички вещества и техните 
количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на 
замърсителите (ЕРИПЗ) /съгл.Условие 9.6.1./. 

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на 
площадката.(съгл.Условие 9.6.3.) 

Всички дейности на площадката се извършват по начин,недопускащ 
разпространението на миризми извън границата на производствената площадка. 

Предприети са всички необходими мерки за предотвратяване/намаляване  на 
неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества,генерирани от дейностите на 
площадката (съгл.Условие 9.6.2.). 
Прилагат се:  
• Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 

емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от 
тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им (Условие 9.2.2) 

• Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 
ограничаване на неорганизираните емисии,установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.2.3) 

• Инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините 
за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа 
при под налягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и 
обезмирисяване (Условие 9.3.2) 

• Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества 
(Условие 9.3.3) 

Таблица 4.2-1. 
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно КР 

 
Резултати от мониторинг 

 
Честота на 

монито 
ринг 

 
Съот-

ветствие 
брой 

% 

Непрекъснат 
мониториг 

Периодичен 
мониторинг 

Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: 
Прах /ФПЧ  * * * * * 
NH3  * * * * * 

N2O  * * * * * 
CH4  * * * * * 
*няма изисквания в КР 
 

След реконструкцията на свинекомплекса всички сгради , в които се отглеждат 
свине за угояване отговарят на НДНТ. Основна цел на извършената реконструкция е 
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намаляване на използването на природните ресурси, снижаването на вредните емисии от 
производството и въвеждането на екологично по-чисти технологии и съоръжения за 
производството в свинекомплекса.  

В таблица 4.2-2 е направено сравнение с НДНТ по отношение на емисиите в 
атмосферния въздух. Всички експлоатирани сгради в свинекомплекса са на водна 
възглавница, което намалява изхвърляните в атмосферата замърсители (метан, диазотен 
оксид, амоняк и финни прахови частици). 

НДНТ за интензивно отглеждане на птици и свине (Reference Document on Best 
Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003). 

 
Таблица 4.2-2 
Изисквания на НДНТ Съществуващо състояние Съответствие Мярка за 

отстраняване на 
несъответствието 

Угояване 
НДНТ е: 
- напълно решетъчен под с 

вакуумна система за 
отвеждане на отпадъчните 
води, или 

- частично решетъчен под с 
намалена торова яма с 
наклонени стени и вакуума 
система, или 

- частично решетъчен под с 
централно повдигната част 
или наклонен масивен под 
в предната част на всеки 
бокс, торов канал с 
наклонени стени и 
наклонена торова яма. 

напълно решетъчен под с 
наклонени стени и вакуум 
система.  

ДА – 

Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за 
предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи 
вещества,генерирани от дейността на площадката. 

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
Отпадъчни води от производствената дейност на “Свинекомплекс Зимен” АД, с. 

Зимен не се заустват във водни обекти или канализация. 
Всички изискуеми инструкции по Условие 10 Емисии в отпадъчните води са 

налични,актуализирани и се прилагат,а условието се изпълнява  съгласно изискванията на 
КР,а по-конкретно: 
Прилага се: 
• Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната 

мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и 
предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване (Условие 10.2. от КР). 
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4.3.1.Емисии на производствени води  
Отпадъчни води от производствената дейност на “Свинекомплекс Зимен” АД, с. 

Зимен не се заустват в канализация или воден обект.  

4.3.2.Емисии на охлаждащи води  
В производствената дейност на “Свинекомплекс Зимен” АД, с. Зимен не се 

използват охлаждащи води.  

4.3.3.Емисии на битово-фекални води  
Битово-фекални отпадъчни води от производствената дейност на “Свинекомплекс 

Зимен” АД, с. Зимен не се заустват в канализация или воден обект.  

4.3.4.Емисии на дъждовни води  
От инсталацията не се заустват дъждовни води в канализация или воден обект.  
Дъждовните води от площадката се оттичат свободно по трайните настилки на 

площадката и придадените наклони или попиват в зелените площи. Няма изградена 
специална система за улавяне и отвеждане на дъждовните води. 

4.4.Управление на отпадъците 
Образуваните отпадъци при работата на инсталацията на територията на 

“Свинекомплекс Зимен” АД не се различават по вид (код и наименование) и не 
превишават количествата,посочени в Комплексно разрешително № 337-Н0/2008г., 
актуализирано с решение №337-Н0-И0-А2/2015 год. 

Дружеството разполага с утвърдени от РИОСВ – гр. Бургас работни листове за 
класификация на отпадъците, съгласно Наредба №2/23.07.2014 год. (обн. ДВ бр. 
66/08.08.2014 год.).  

Води се отчетна книга за генерираните отпадъци на площадката.  
Управлението на отпадъците се извършва в съответствие с действащите 

нормативни документи,регламентиращи управлението на същите. Обобщените количества 
на образуваните на площадката отпадъци през 2015 г. са докладвани в Таблица 4.4-1 и 
Таблица 4.4-2.  

Всички изискуеми инструкции по  Условие 11-Управление на отпадъците са 
налични,актуализирани и се прилагат,а условието  се изпълнява съгласно изискванията на 
КР. 
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Табл.4.4-1: Образуване на отпадъци през 2015г.    
 
 
 

Отпадък 

 
 
 

Код 

 
 

Годишно количество 

 
 

Годишно количество за единица 
продукт* 

 
Временно съхранение 

на площадката 

 
Транспортира 

не – собствен транспорт 
/ външна фирма** 

 
Съо
твет 
стви

е 
 

Количества 
определени с 

КР, t/y 

Реално измерено, 
t/y 

Количества 
определени с КР 

Реално 
измерено 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

12 01 01 0,3 0,000 - - Да – Площадка №3 -  ДА 

Други моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки 

13 02 08* 0,12 0,000 - - Да – Площадка №2 - ДА 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни 
вещества 
(от дезинфектанти) 

15 01 10* 0,1 0,020 - - Да – Площадка №2 На 22.10.2015 год. 
предаден на ЕТ„БЯГ-

Б.Гроздев”ООД 
гр.Бургас 

ДА 

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за изтриване 
и предпазни облекла, различни 
от упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 0,3 0,000 - - Да – Площадка №2 - ДА 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 0,2 0,000 - - Да – Площадка №4 - ДА 
Маслени филтри 16 01 07* 0,01 0,000 - - Да – Площадка №2 - ДА 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 0,05 0,000 - - Да – Площадка №2   ДА 
Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови и 
керамични изделия, различни 
от упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 3 0,000 - - Да – Площадка №4 - ДА 

Отпадъци, чието събиране и 
обезвреждане е обект на 
специални изисквания, с оглед 
предотвратяване на инфекции 
(опаковки от медикаменти и 
ваксини) 
 

18 02 02* 0,02 0,010 - - Да – Площадка №2 На 22.10.2015 год. 
предаден на ЕТ„БЯГ-

Б.Гроздев”ООД 
гр.Бургас 

ДА 

Отпадъци, чието събиране и 
обезвреждане е обект на 
специални изисквания, с оглед 

18 02 02* 0,015 0,010 - - Да – Площадка №2 На 22.10.2015 год. 
предаден на ЕТ„БЯГ-

Б.Гроздев”ООД 

ДА 
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предотвратяване на инфекции 
(скалпели и игли от 
ветеринарно – медицински 
манипулации) 

гр.Бургас 

Черни метали 19 12 02 7 9,91 - - Да – Площадка №4 На 03.07.2015 год. 
предадени на „Метал 

Респект 1”ЕООД 
гр.Карнобат 

НЕ  

Смесени битови отпадъци 20 03 01 10  - - Не Община Карнобат ДА 
* Отпадъците от свинекомплекса се образуват от цялата площадка и не се генерират пряко от производствения процес поради 

което не са посочвани като количества за единица продукция и няма посочени норми в комплексното разрешително на дружеството 
** Отпадъците по Условие 11 от КР, които се генерират от дейността на свинекомплекса в малки количества. Отпадъците се 

съхраняват на площадки определени в Условие 11 от КР 
За отчетния период от площадката на дружеството са предадени производствени отпадъци с код 191202 . Регистрирано е 

несъответствие,което се дължи на обстоятелството,че се демонтира остаряло метално оборудване в неизползваеми сгради.От опасните 
отпадъци са предадени отпадъци с  кодове 180202*,150110*,за които има издадени съпроводителни документи-идентификационни 
документи. 

 
От дейността на свинекомплекса се генерират странични животински продукти. Страничните животински продукти които се 

образуват от дейността на свинекомплекса са дадени в Таблица 4.4-2.  
 
Табл.4.4-2: Образуване на странични животински продукти през 2015г. 
Наименование на отпадъка 

съгласно Наредба №3/01.04.2004 г. 
Код Описание Количество, 

t/год. 
Утайки от пречистване на 
отпадъчни води на мястото на 
образуването им 

 утайка (животински 
изпражнения, урина и тор)  

4162 
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Съгласно Условие 11А от КР №337-НО/2008 год. страничните животински 
продукти се съхраняват в задържателни лагуни извън територията на основната 
площадка на свинекомплекса. Районна ситуация на Свинекомплекс Зимен и 
местоположение на задържателните лагуни е дадена в Приложение №3 от настоящия 
годишен доклад. Генплан на лагуните е даден в Приложение №4 от годишният доклад. 

С Решение №337-НО-ИО-А2/2015 год. Условие 11А Управление на странични 
животински продукти е отменено. 

Свинекомплекс Зимен има сключен договор за оползотворяване на страничните 
животински продукти от свинекомплекса със ЗК”Балкан” за ползуването на 
производствени води, смесени със страничните животински продукти – изпражнения, 
урина, тор за наторяване на земеделски земи. Договорът със ЗК”Балкан” за предаване 
на страничните животински продукти (животински изпражнения, урина и тор), е 
сключен на 05.01.2015 година и е предоставен в РИОСВ-Бургас. 
 

Табл.4.4-2: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 
 

Отпадък 

 
 

Код 

 
 

Оползотворяване 
на площадката 

 
 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма, извършваща 

операцията по  
оползотворяване / 

обезвреждане 
извън площадката 

 
 

Съответствие 
 

Смесени 
битови 

отпадъци 

 
20 03 01 

 
Няма 

 
Няма 

 
Община Карнобат 

 
ДА 

 
Прилагат се инструкции за: 
• периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъци 

с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.3.8. от КР). 

• периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с 
условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.4. от КР). 

• оценка на съответствието на оползотворяване,в т.ч. рециклиране на отпадъци с 
определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване 
на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи 
действия(съгл. Усл. 11.5. от КР). 

• оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в 
условията на разрешителното изисквания,установяване на причините за 
констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия(съгл. Усл. 
11.6. от КР);  

• измерване или изчисление на количествата образувани отпадъци в съответствие с 
условията на разрешителното (съгл. Усл. 11.7.2. от КР). 

• оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани 
отпадъци с определените такива в условията на разрешителното ,установяване на 
причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи 
действия (съгл. Усл. 11.7.2. от КР). 
Предварителното съхраняване на отпадъци,които се образуват на площадката се 

осъществява на определените за тази цел места при спазване на изискванията на 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 
отпадъци. 
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В резултат на прилаганите на инструкции по Условие 11 от КР не са установени 
отклонения и не са предприети коригиращи действия. 

4.5.ШУМ 
Територията на Свинекомплекс Зимен граничи със селскостопански земи. Най-

близкият източник на шум е пътят Карнобат-Зимен, разположен на около 1 км източно 
от свинекомплекса.  

Съгласно изискването на Условие 12.2.1.измервания на обща звукова мощност 
на площадката и еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на 
площадката и в мястото на въздействие се извършват на всеки две години.През  
октомври 2015 год.бяха извършени такива. 

За установяване на съществуващия шумов режим на територията на комплекса 
бяха направени измервания на нивото на шума от Лаборатория за анализ на 
компонентите на околна следа (ЛАКОС) към "Еко-консулт инженеринг"ООД гр.Бургас 
(Протоколи от изпитване № 0959/19.11.2015 год.;№ 0961/19.11.2015 год.;№ 
0963/19.11.2015 год. съгласно Наредба №6 от 2006 г.Резултатите от проведените 
контролни измервания на нивата на шум са направени в 18 точки по границите на 
“Свинекомплекс Зимен”. Съгласно изискванията три различни измервания са 
направени през деня (7-19ч. на 26.10.2015 г., протокол №0935/26.10.2015 год.; вечерта 
(19-23ч. на 26.10.2015 г., протокол №0961 на 26.10.2015 год.) и през нощта (23-07ч. на 
27.10.2015 г., протокол №0939 от 27.10.2015 год.Резултатите от проведените 
изпитвания  са показани в Табл. 8.2.  

Пределно допустимото ниво на шум на промишлени територии и зони е 70 dBA 
за дневен и нощен период – съгласно Наредба №6 от 26.06.2006 год.за показателите на 
шум в околната среда (ДВ,бр.58/18.07.2006 год.),а в мястото  на въздействие(най-
близката урбанизирана територия) е съответно:55dB за дневно ниво;50dB за вечерно 
ниво и 45 dB за нощно ниво. 

Анализът на данните показва, че измерените стойности на шумовия фон не 
превишават нормативните изисквания. 

На основание раздел V,чл.30 от Наредба №54 от 13.12.2010 год.за дейността на 
Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 
провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 
източници на шум в околната среда доклад за резултатите от извършените  периодични 
измервания беше предоставен на РИОСВ гр.Бургас с писмо изх.№51/25.11.2015 год.  

Таблица 4.5-1. Измервания нивата на шум 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково налягане в dB(А) 
Съответствие 

 

Съответствие 
 

Дневен период 
/7-19 часа/ 

Вечерен период 
/19-23 часа/ 

Нощен период 
/23-7 часа/ 

 

№1 срещу входния пункт 42,9±0,4 42,3±0,4 41,8±0,4 ДА 

№2 срещу работнически стол 41,9±0,4 40,8±0,4 40,3±0,4 ДА 

№3 срещу ремонтна работилница 45,1±0,4 44,1±0,4 44,3±0,4 ДА 

№4 до неработеща кланица 40,3±0,4 40,0±0,4 38,2±0,4 ДА 

№5 до навес/автосклад 37,2±0,4 36,1±0,4 35,3±0,4 ДА 

№6 до неизползвана сграда №20 42,1±0,4 40,6±0,4 38,4±0,4 ДА 
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№7 до неизползвана сграда №20 45,5±0,4 43,5±0,4 37,2±0,4 ДА 

№8 до сграда №22 40,8±0,4 39,5±0,4 36,4±0,4 ДА 

№9 до сграда №24 38,6±0,4 37,4±0,4 41,2±0,4 ДА 

№10 до сграда №24 43,3±0,4 42,2±0,4 41,9±0,4 ДА 

№11 до сграда №24 45,8±0,4 42,6±0,4 41,3±0,4 ДА 

№12 до товарителната рампа 50,4±0,4 47,2±0,4 45,3±0,4 ДА 

№13 до неизползвана сграда №30 55,3±0,4 52,1±0,4 50,1±0,4 ДА 

№14 до неизползвана сграда №30 54,8±0,4 53,9±0,4 52,7±0,4 ДА 

№15 до неизползвана сграда №30 59,6±0,4 58,0±0,4 57,3±0,4 ДА 

№16 до сграда №28 54,9±0,4 53,6±0,4 52,6±0,4 ДА 

№17 до сграда №26 50,1±0,4 49,3±0,4 48,3±0,4 ДА 

№18 до сграда №25 47,1±0,4 46,1±0,4 45,2±0,4 ДА 

Величините,които са определени чрез изчисления са както следва: 
 

Величини Период на измерване- стойност  db 
 

Съответствие 

Дневен период 
/7-19 часа/ 

Вечерен период 
/19-23 часа/ 

Нощен период 
/23-7 часа/ 

Ниво на обща звукова мощност 101,3±4,1 101,3±4,1 98,8±4,0  
Еквивалентно ниво на шума  

24,1± 1,0 
 

24,1±1,0 
 

21,5±0,9 
 

ДА 
 
За 2015 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката, няма 

установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими 
нива и затова няма предприети коригиращи действия.  
Прилагани инструкции: 
• Инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1 на Комплексното 

разрешително (съгл. Усл. 12.2.2. от КР). 
• Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на 

шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с 
разрешените такива,установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 12.2.3. от КР). 

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 
4.6.1.Опазване на почвата от увреждане 

Всички изискуеми инструкции  по Условие 13.1. Опазване на почвата от 
увреждане са налични,актуализирани и се прилагат,а условието се изпълнява съгласно 
изискванията на КР,а по-конкретно: 
Прилагат се инструкции за: 
• периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. 
(съгл. Усл. 13.1.1. от КР). 

• мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества 
върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони)(съгл. Усл. 
13.1.2. от КР). 
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• периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води 
на производствената площадка)(съгл. Усл. 13.1.3. от КР). 
Операторът извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на 

територията на площадката в постоянни мониторингови пунктове,обозначени в 
Приложение №9-2 към Решение №337-НО-ИО-А2/2015 год.Пробовземането и 
анализите се извършват от акредитирани лаборатории. 

Производствената дейност на “Свинекомплекс Зимен”АД не е източник на 
преки емисии в почвата (не се изпускат директно замърсители в нея).  

Съгласно изискванията на Условие 13.1.6.2. на КР № 337-
НО/2008г.,актуализирано с Решение №337-НО-ИО-А2/2015 год. мониторинг на почви 
по показателите,посочени в таблицата  по-долу се извършва веднъж на три години. 
През 2015 год.такъв не е осъществяван. 

 
 

 
Показател Концентрация в почвите 

(базово състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

 
Резултати от 
мониторинг 

 
Честота на 

мониторинг 

 
Съответствие 

pН    1 път на 3 
години 

 

Азот общ    1 път на 3 
години 

 

Фосфати    1 път на 3 
години 

 

 
В Приложение №2 от настоящия Годишен доклад за изпълнение на дейностите 

е приложен план на площадката с разположението на предложените пунктове за 
мониторинг на почвите. 

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

В условията на КР на Свинекомплекс Зимен няма заложени изисквания за 
привеждане в съответствие. 

6.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ 
ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През 2015 год.инсталацията като цяло,както и отделни части  от нея не са 
прекратявали работа. 

7.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 
ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1.Аварии 

Таблица №7.1-1.Аварийни ситуации 
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Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

- - - - -  
 
През 2015 г. на територията на “Свинекомплекс Зимен” АД не са възниквали а 

аварийни ситуации. 

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

Таблица №7.2-1. 

Дата на 
оплакването или 

възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

- - - - - - 
През 2015 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността 

на инсталацията. 
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8.ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация 

в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително № 337-Н0-ИО-А2/2015 г. на "Свинекомплекс Зимен" АД - с. Зимен.  

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по 
околна среда, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 
 
Подпис:_________________________________ Дата: 21.03.2016 год. 
            (упълномощено от организацията лице) 
 
Име на подписващия:Стоян Георгиев Червенков 
 
Длъжност в организацията: Изпълнителен директор
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