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ВЪВЕДЕНИЕ 

Годишният доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл. 123в, т. 6 от ЗООС, въз 

основа на Комплексно разрешително (КР) № 141-Н1-И0-А0/17.09.2009 г., актуализирано с 

Решение № 141-H1- И0-А1/2020 г. на “Аякс 95” ООД, гр. Димитровград, за експлоатация на 

инсталациите и съоръженията на територията на площадка с. Боздуганово, община Раднево, 

област Стара Загора.  

Комплексно разрешително № 141-Н1-И0-А0/17.09.2009 г. е с дата на подписване 

17.09.2009 г. и е влязло в сила на 06.11.2009 г. Същото е актуализирано през 2020 г. с решение 

№ 141-H1- И0-А1/2020 г., подписано на 26.03.2020 г., влязло в сила на 30.07.2020 г.  

Данните в настоящия годишен доклад се отнасят за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. 

През отчетния период не е извършвана проверка по чл. 155 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното 

разрешително.   
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 1. УВОД 

 

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително: 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине на „Аякс 95” ООД гр. Стара Загора, с 

повече от: 

- 2000 места за свине за угояване (над 30 кг) – т. 6.6. б); 

- 750 места за свине майки – т. 6.6 в); 

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията: 

Земниюе на с. Боздуганово, ЕКАТТЕ 17960, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

1.3 Регистрационен номер на КР: 

Комплексно разрешително № 141-Н1-ИО-АО/2009 г., актуализирано с Решение № 141-Н1-

И0-А1/2020 г. 

1.4 Дата на подписване: 

Комплексно разрешително - 17.09.2009 год. 

Решение за актуализиране на Комплексно разрешително - 26.03.2020 г. 

1.5 Дата на влизане в сила на КР: 

Комплексно разрешително - 06.11.2009 год. 

Решение за актуализиране на Комплексно разрешително - 30.07.2020 г. 

1.6 Оператор на инсталацията: 

“АЯКС-95” ООД, гр. Димитровград 

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

гр. Димитровград 

ул.”Христо Ботев” № 37,ап.1 

тел: 042/ 63 66 99 

факс: : 042/ 63 66 99 

e-mail на оператора: office@ajaxgroup.bg; 

 

1.8. Лице за контакти:  

Славчо Колев Краев – Управител  

Соня Велкова-Рачева – Еколог на „Аякс-95“ ООД 

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

гр. Стара Загора 

бул.”Княз Ал.Батенберг”№ 28, ет. 5, офис 41 

тел.: 042/636-699 

факс: 042/636-699 

e-mail на оператора: office@ajaxgroup.bg; 
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1.10. Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в 

инсталацията:  

Основната дейност на предприятието е интензивно отглеждане на свине, в това число: 

 Отглеждане на свине-майки;  

 Отглеждане на подрастващи прасета; 

 Отглеждане на свине за угояване /вкл.нерези/ 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС: 

- Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки (т. 6.6 в)  

- Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (т. 6.6 б)  

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС: 

       -    Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета (между 8-30 кг.) 

1.11. Производствен капацитет на инсталациите: 

По Условие 4.2.2  

№ 

Инсталации, които 

попадат в обхвата на 

Приложение 4 на 

ЗООС: 

Капацитет 
Реално производство за периода 

01.01.2021 – 31.12.2021 год. 

1. 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на свине 

майки  

(т. 6.6 в) от 

Приложение 4 на 

ЗООС), включваща: 

 

2 023 места за 

свине-майки 

 

 

9 /девет/ 

бр.халета 

 

 

През отчетния период са заети следните 

скотоместа: 

свине-майки: 

 месец януари 2021            - 1 662  скотоместа; 

 месец февруари 2021        - 1 690  скотоместа; 

 месец март 2021                - 1 678  скотоместа; 

 месец април 2021              - 1 668  скотоместа; 

 месец май 2021                  - 1 679  скотоместа; 

 месец юни 2021                 - 1 681  скотоместа; 

 месец юли 2021                 - 1 701  скотоместа; 

 месец август 2021             - 1 672  скотоместа; 

 месец септември 2021      - 1 631  скотоместа; 

 месец октомври 2021        - 1 608 скотоместа; 

 месец ноември 2021          - 1 585 скотоместа; 

 месец декември 2021        - 1 574  скотоместа; 

 

Среден брой през годината 1 652 бр. свине- 

майки 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на свине 

за угояване, вкл. 

нерези (т. 6.6 б) от 

Приложение 4 на 

ЗООС  

 

 

 

 

 

 

12 200 места за 

свине за 

угояване 

/вкл. нерези/ 

14 

/четиринадесет/ 

бр.халета 

 

 

 

 

24 места за 

нерези 

 

1 /един/ 

бр.халета 

 

 

През отчетния период са заети следните 

скотоместа: 

свине за угояване: 

 месец януари 2021          -   8 344  скотоместа; 

 месец февруари 2021      -   9 162  скотоместа; 

 месец март 2021              -   9 111  скотоместа; 

 месец април 2021            -   9 906  скотоместа; 

 месец май 2021               -    9 395  скотоместа; 

 месец юни 2021               -   8 724  скотоместа; 

 месец юли 2021               -   9 272  скотоместа; 

 месец август 2021           -   9 389  скотоместа; 

 месец септември 2021    -   8 790  скотоместа; 

 месец октомври 2021      -   9 688  скотоместа; 

 месец ноември 2021        -   9 445  скотоместа; 

 месец декември 2021      -   7 854  скотоместа; 

 

Среден брой през годината 9 090 бр. свине –

угояване 4,15 цикъла за 2021 г.; 

 

нерези: 

 месец януари 2021          -   13 скотоместа; 

 месец февруари 2021      -   13 скотоместа; 

 месец март 2021              -   13 скотоместа; 

 месец април 2021            -   12 скотоместа; 

 месец май 2021                -   16 скотоместа; 

 месец юни 2021               -   18 скотоместа; 

 месец юли 2021               -   17 скотоместа; 

 месец август 2021           -   16 скотоместа; 

 месец септември 2021     -  16 скотоместа; 

 месец октомври 2021       -  15 скотоместа; 

 месец ноември 2021        -   14 скотоместа; 

 месец декември 2021      -   14 скотоместа; 

 

Среден брой през годината: 15 бр. нерези; 
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№ 

Инсталации, които 

не попадат в обхвата 

на Приложение 4 на 

ЗООС: 

Капацитет 
Реално производство за периода 

01.01.2021 – 31.12.2021 год. 

3. 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

подрастващи прасета 

(между 10-30 кг.) 

14 720 места за 

подрастващи 

прасета 

5 /пет/ 

бр.халета 

През отчетния период са заети следните скотоместа: 

подрастващи прасета: 

 месец януари 2021 - 7 040 скотоместа;

 месец февруари 2021    -  7 112 скотоместа;

 месец март 2021 - 7 403 скотоместа;

 месец април 2021 - 7 293 скотоместа;

 месец май 2021 - 7 440 скотоместа;

 месец юни 2021 - 7 280 скотоместа;

 месец юли 2021 - 7 392 скотоместа;

 месец август 2021 - 7 824 скотоместа;

 месец септември 2021  -  7 755 скотоместа;

 месец октомври 2021    -  7 640 скотоместа;

 месец ноември 2021     -   7 853 скотоместа;

 месец декември 2021    -  7 752 скотоместа;

Среден брой през годината: 7 482 бр. 

подрастващи прасета; 

По Условие 4.2.3 за 2021 г.: 

- са 547 бр. свине майки напуснали инсталацията;

- са умрели 136 бр. свине майки;

- са 44 190 бр. угоени свине напуснали инсталацията;

- са умрели 983 бр. угоени свине;

- са 53 891 бр. новородени прасета;

- са умрели 6 802 бр. прасета;

1.12. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” 

4000 гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35 

1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  

Регионална инспекция по околна среда и води – Стара Загора 

гр. Стара Загора 6000, ул. “Стара Планина” № 2, ПК 143  

1.14. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната 

среда 

Отговорните лица по отношение на опазването на околната среда са: 

Славчо Колев Краев – Управител на „Аякс 95” ООД 

Соня Велкова-Рачева – Еколог на „Аякс-95“ ООД 
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

В изпълнение на Условие 5 от КР № 141-Н1-И0-А0/2009 г. се прилага система за управление 

на околната среда (СУОС). 

2.1 Експлоатация и поддръжка: 

Съгласно Условие 5.1 от КР №141-Н1-ИО-АО/2009 г. и актуализацията му с Решение 

№141-Н1-И0-А1/2020 г. са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 

изискани с разрешителното. Списък с инструкциите е предоставен във формуляр ФКР 5.1-01 

- Списък на инструкциите за експлоатация и поддръжка. 

Отгоровен за попълването и съхранението на формуляра е екологът на фирмата. 

2.2 Мониторинг на техническите и емисионните показатели 

В изпълнение на Условие 5.2 от КР и актуализацията му с Решение № 141-Н1-И0-А1/2020 

г. са изготвени и се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели. Списък с тези инструкции е представен във формуляр ФКР 5.2-01- Списък на 

инструкциите за мониторинг на техническите и емисионни показатели. 

Отгоровен за попълването и съхранението на формуляра е екологът на фирмата. 

2.3 Оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите 

показатели. 

В изпълнение на Условие 5.3. от КР и актуализацията му с Решение № 141-Н1-И0-

А1/2020 г. са изготвени и се прилагат инструкции за периодична оценка на съответствие на 

стойностите на емисионните и техническите показатели. Списъка с тези инструкци е 

представен във формуляр ФКР 5.3-01 Списък на инструкциите за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с 

определените условия на КР. 

Отгоровен за попълването и съхранението на формуляра е екологът на фирмата. 

2.4 Установяване на причините за допуснатите несъответствия  

В изпълнение на Условие 5.4. от КР и  актуализацията му с Решение № 141-Н1-И0-А1/2020 

г. е изготвена и се прилага инструкция за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия ИКР 5.4 - Инструкция за 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. Документирането по тази инструкция се извършва във формуляр ФКР 5.4-01 - 

Регистър на несъответствията и ФКР 5.4-02 Проверка на несъответствията и назначаване 

на коригиращо действие. 

Отгоровен за попълването и съхранението на формуляра е екологът на дружеството. 

През отчетния период е установено, че инсталациите и съоръженията работят в съответствие с 

критериите, заложени в условията на КР. Не е възникнала необходимост от предприемане на 

коригиращи действия. 

Съгласно Условие 5.4 от КР и ИКР 5.4 всички несъответствия и коригиращи действия се 

документират във формуляри, които се съхраняват на площадката и се представят при 

поискване на компетентните органи. 

2.5 Нормативни разпоредби 

В изпълнение на Условие 5.5 от КР и актуализацията му с Решение № 141-Н1-И0-А1/2020 

г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на нови 

нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови 
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нормативни актове и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите 

организационни/технически действия за постигане на съответствие с тези нормативни 

разпоредби. 

ИКР 5.5 - Инструкция за периодична оценка на наличието на нови нормативни разпоредби 

към работата на инсталацията по Условие 2, проитичащи от нови нормативни актове и да 

уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите огранизационни и 

технически действия за постигане на съответствие с тези нормативни разпоредби. 

Документирането по тази инструкция се извършва във формуляр ФКР-5.5-01 Спикък на 

нормативната уредба и промени и нормативната уредба. 

Отгоровен за попълването и съхранението на формуляра е екологът на дружеството. 

В изпълнение на Условие 5.6 резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5 се 

документира във формуляр ФКР 5.5-01 Списък на нормативната уредба и промени и 

нормативната уредба, съхраняват се на площадката и се представят при поискване на 

компетентните органи. 

2.6 Документиране 

В изпълнение на Условие 5.7  от КР и актуализацията му с Решение № 141-Н1-И0-А1/2020 

г. са изготвени и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с 

Комплексното разрешително.  

2.7 Уведомяване 

В изпълнение на  Условие 7.7. се предоставя обобщена информация по Условие 7.1. и 

Условие 7.3.  

През 2021 г. не са регистрирани авариини ситуации. 

През 2021 г., операторът не е планирал промени в работата на инсталациите по Условие 2. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1 Използване на вода: 

Използването на вода за производствени нужди се осъществява от собствени водоизточници, 

разположени извън площадката. За нуждите на инсталациите на площадка „Свинекомплекс - 

Боздуганово” се използват подземни води. Ползването се извършва на основание издадено от 

Директора на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Пловдив разрешително за 

водовземане. Водоизточиците представляват два тръбни кладенци ТК 1 (резервен) и ТК 2 

(експлоатационен).   

Съгласно Условие 8.1.1. използването на вода на площадката се извършва при наличието на 

разрешително за водовземане. 

В изпълнение на Условие 8.1.3. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на  

питейната инсталация на животните (автоматизираните поилки), основен консуматор на вода 

за производствени нужди на инсталацията по Условие 2. Извършва се ежедневен визуален 

преглед и контрол. Резултатите от проверката се записват във формуляр. 

 Разработени са и се прилагат следните инструкции: 

 ИКР 8.1.3 Инструкция за експлоатация и поддръжка на питайната инсталация на

животните /автоматизирани поилки/ (съгласно Условие 8.1.3). Извършени са 12 бр.

проверки на оборудването. Не са констатирани несъответствия при работата и

поддръжката.
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 ИКР 8.1.4 Инструкция за проверка техническото състояние на водопроводната 

мрежа (съгласно Условие 8.1.4); Извършени са 12 бр. проверки, в изпълнение на 

инструкцията. Не са констатирани течове. 

 ИКР 8.1.5.2 Инструкция за измерване и документиране на изразходените количества 

вода за производствени нужди (съгласно Условие 8.1.5.2); 

 ИКР 8.1.5.3 Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните 

количества вода, установяване на причините за несъответствието и предприемане 

на коригиращи действия (съгласно Условие 8.1.5.3). 

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. консумацията на вода за производствени нужди от 

инсталацията, които попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е дадена в таблица 3.1-1, в 

изпълнение на Условие 8.1.6.1. 

Таблица 3.1-1 

Източник на вода  

(два броя 

сондажни 

кладенеца) 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

вода, m3/единица 

капацитет, 

съгласно КР 

Годишна 

консумация 

на вода за 

производств

ени нужди 

за 2021 г. 

Използвано 

количество за 

единица 

капацитет 

 

 

Съответствие 

 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки 

Общо за отчетния 

период 01.01.2021-

31.12.2021 

20,26 m3 27 343,79 m3 

        

     16,55 m3 

 

да 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване 

Общо за отчетния 

период 01.01.2021-

31.12.2021 

0,74 m3 22 372,19 m3       0,593 m3 
да               

/виж забел./ 

Забележка: Годишната норма за ефективност за производството на единица капацитет при 

прасетата за угояване, отразява количеството ресурс за един производствен цикъл. Съгласно 

КР № 141-Н1/2009 г. един производствен цикъл при прасетата в категория угояване е 88 дни. 

За една календарна година /365 дни/, броя на жизнените цикли на прасетата от тази категория  

е  4,15. 

Няма установено несъответствие на изчислените количества вода с определените в 

комплексното разрешително и не се налага предприемане на коригиращи действия / Условие 

8.1.6.2./ 

3.2. Използване на енергия: 

Електрозахранването на свинекомплекса се осъществява от електрическата мрежа – 

далекопровод 20 кV и изградени 3 трансформатора. Отчетът на електроенергията се 

осъществява чрез два електромера.  

Разработени са и се прилагат следните инструкции: 
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 ИКР 8.2.1.2. Инструкция за експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на вентилаторите и отоплителите на сградите 

за производствени нужди на инсталациите по Условие 2. (съгласно Условие 8.2.1.2). 

Извършени са 12 бр. проверки на оборудването. Не са констатирани 

несъответствия при работата и поддръжката. 

 ИКР 8.2.2.1 Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на годишна 

консумацията на електроенергия. (съгласно Условие 8.2.2.1); 

 ИКР 8.2.2.2 Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените 

количества консумирана електроенергия, с определените такива в Условие 8.2.1.1, 

установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. (съгласно Условие 8.2.2.2). 

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 в Таблица 3.2-1 по-долу са представени данни, относно 

консумацията на електроенергия за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 год., изразена като 

годишна консумация за производство на единица капацитет за инсталациите, попадащи в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

Таблица 3.2-1 

Електроенергия 

Годишна норма за 

ефективност на 

електроенергия, 

кWh/единица капацитет 

Стойност на годишната 

норма за ефективност на 

електроенергия, 

кWh/единица капацитет 

Съответ 

ствие 

 

Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине-майки 135,415 кWh/единица 

капацитет 

 

99,97  

кWh/единица капацитет 

да 

Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине за 

угояване 
15,84 

  кWh/единица капацитет 

 

13,13  

кWh/единица капацитет  
да 

Забележка:  

Изразходвана ел. енергия от Инсталация за интензивно отглеждане на отглеждане на свине-

майки за 2021 г. – 165 145, 12 кWh; 

Изразходвана ел. енергия от Инсталация за интензивно отглеждане на отглеждане на свине за 

угояване е за 2021 г. – 495 435,36 кWh; 

Годишната норма за ефективност за производството на единица капацитет при прасетата за 

угояване, отразява количеството ресурс за един производствен цикъл. Съгласно КР № 141-

Н1/2009 г. един производствен цикъл при прасетата в категория угояване е 88 дни. За една 

календарна година /365 дни/, броя на жизнените цикли на прасетата от тази категория  е  4,15. 

За 2021 г. Не са установени несъответствия с условията на Комплексното разрешително при 

употребата на електроенергия.  

В таблицата по-долу са представени резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на 

годишните количества използвани суровини / вода и ел. енергия / с определените такива в 

условията на разрешителното.  
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Ресурс Вода Ел. енергия 

Категория 

животни 
Свине-майки Свине-угояване Свине-майки Свине-угояване 

Годишна норма 

за ефективност 

съгласно КР 

20,26 m3 / 

единица 

капацитет 

0,74 m3/ единица 

капацитет 

135,415 кWh/ 

единица 

капацитет 

15,84 

кWh/единица 

капацитет 

Отчетен 

п-д 2017 г. 

/01.01-31.12/ 

6,415 m3/ 

единица продукт 

0,709 m3/ 

единица продукт 

0,345 кWh/ 

единица 

продукт/ ден 

0,160 кWh/ 

единица 

продукт/ ден 

Отчетен 

п-д 2018 г. 

/01.01-31.12/ 

6,209 m3/ 

единица продукт 

0,586 m3/ 

единица продукт 

0,341 кWh/ 

единица 

продукт/ ден 

0,155 кWh/ 

единица 

продукт/ ден 

Отчетен 

п-д 2019 г. 

/01.01-31.12/ 

6,072 m3/ 

единица продукт 

0,679 m3/ 

единица продукт 

0,331 кWh/ 

единица 

продукт/ ден 

0,155 кWh/ 

единица 

продукт/ ден 

Отчетен 

п-д 2020 г. 

/01.01-31.12/ 

6,33 m3/ единица 

капацитет 

0,713 m3/ 

единица 

капацитет 

104,33 кWh/ 

единица 

капацитет 

11,36 кWh/ 

единица 

капацитет 

Отчетен 

п-д 2021 г. 

/01.01-31.12/ 

16,55 m3/ 

единица 

капацитет  

0,593 m3/ 

единица 

капацитет 

99,97 кWh/ 

единица 

капацитет 

13,13 кWh/ 

единица 

капацитет 

Съответствие Да 
Да  

/виж забел./ 
Да 

Да 

/виж забел./ 

Забележка: Нормата за ефективност отразява количеството ресурс за производството на 

единица продукт /едно животно за един производствен цикъл/. Съгласно КР № 141-Н1/2009 г. 

един производствен цикъл при прасетата в категория угояване е 88 дни. За една календарна 

година /365 дни/, броя на жизнените цикли на прасетата от тази категория  е  4,15. 

За 2021 г. Не са установени несъответствия с условията на Комплексното разрешително при 

употребата на електроенергия.  
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3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 се прилага инструкция ИКР 8.3.2.1 Инструкция за 

измерване, изчисляване и документиране на годишната консумация на фураж за 

инсталациите по Условие 2. Записите са документирани във формуляр ФКР 8.3.2.1-01 – 

Консумация на фуражи. 

Съгласно Условие 8.3.3.1. в Таблица 3.3-1 по-долу са представени данни, относно 

консумацията на фуражи за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 год., изразена като годишна 

консумация за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

През 2021 г. са изразходени общо 10 168 260,00 кг. фураж.  

Таблица 3.3-1 

7 646,420

Консумация на фураж за инсталациите по Условие 2

Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки

Годишна консумацията на 

инсталацията (т)

2 521,840

Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване

Съгласно Условие 8.3.2.2 се прилага инструкция ИКР 8.3.2.2 Инструкция за оценка на 

съответствието на консумацията на спомагателни материали и назначаване на коригиращи 

действия. 

В таблицата  по-долу са дадени резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на 

съответствието на годишните количества използвани суровини /вода и ел. енергия/ с 

определените такива в условията на разрешителното. 

Ресурс Категория животни 
Количество ресурс, 

съгласно КР 

Използвано кол-во за 

ед. капацитет, отчетен 

период 2021 г.     

/01.01-31.12/ 

Съответствие 

Вода 

Свине - майки 
20,26 m3/ 

ед. капацитет 16,55 m³ 

Да 

Свине - угояване 
0,74 m3/

 ед. капацитет 

0,593 m³ Да 

Ел. 

енергия 

Свине-майки 
135,415 кWh/ 

ед. капацитет 
99,97 кWh 

Да 

Свине-угояване 
15,84 кWh/ 

ед. капацитет 

13,13 кWh Да 
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3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

Съгласно Условие 8.3.6.1. се докладват резултати от извършените проверки на съотвествието 

на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и 

горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхарнение на опасни 

ХВС. 

През отчетния период от 01.01.2021 – 31.12.2021 год. са извършени 12 бр. проверки. 

При проверките на са констатирани нарушения и не се е налагало предприемането на 

коригиращи действия.  

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR 

В Таблица 4.1-1 се докладват вещества, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е 

по-голямо от посочената прагова стойност. Те се записват заедно с измерената/изчислената за 

тях емисионна стойност. В случаите, в които не се превишава определения праг е маркирано 

мястото в таблицата с тире, “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен, а в скоби е посочено 

измереното/изчисленото годишно количество. В случаите на превишение, се вписва 

количеството, с което се превишава прага. Докладван е също и метода, използван за 

получаване на резултатите. 

Таблица 4.1-1 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 

Пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Производств

о, обработка 

или употреба 

(колона 3) 

Във въздух 

(колона 1а) 
Във води 

(колона 1 b) 

В почви 

(колона 

1 c) 

Kg / год. Kg / год. 
Kg / 

год. 

1# 74-82-8 
Метан 

(CH4) 

”-“ 

(79 765,50)  C 
- - 

5# 10024-97-2 
Диазотен 

оксид (N2O) 

”-“ 

(43,89) C 
- - 

6# 7664-41-7 
Амоняк 

(NH3) 
181 800,00 C - - 

86# 

Фини 

прахови 

частици 

<10μm 

(PM10) 

”-“ 

(1 682,495) С 
- - 



ГДОС за 2021 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 141-Н1-И0-

А0/2009г., актуализирано с Решение КР № 141-Н1-И0-А1/2020 г на „Аякс-95“ ООД 

“АЯКС-95” ООД, гр. Димитровград 

При изчислението на изпусканите замърсители се използва осреднената бройка на съответната 

група животни (свине-майки, вкл. нерези и прасета за угояване) за отчетния период, а именно: 

 свине-майки -  1 667 броя за отчетния период, вкл. 15 нерези;

 угояване - 9 090 броя за отчетния период;

По-долу е представен начина на изчисление на изпуснатите замърсители от предприятието във 

въздуха за отчетния период от 01.01.2021 – 31.12.2021 год. 

Метан (CH4) 

Количеството на изпуснатия метан във въздуха е определено на база изчисление с емисионни 

фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ) с дейност Чревна 

ферментация, и Управление на тор по отношение на органични съединения. 

Чревна ферментация 

EF за метан за свиня-майка (нерез)   - 1,5 кг CH4/свиня-майка за година; 

EF за метан за прасе за угояване       - 1,5 кг CH4/прасе за година; 

Следователно отделеното количество метан е: 

Колич. CH4 св.майки = EFсв.майка * ср.брой свине-майки  

Колич. CH4 = 1,5 * 1 667 = 2 500,50 кг за 2021 год. от сектор свине-майки от чревна 

ферментация. 

Аналогично, 

Колич. CH4 угояв. = EFугояв. * брой прасета угояв. 

Колич. CH4 угояване = 1,5 * 9 090 = 13 635,00 кг за 2021 год. от сектор угояване и 

подрастване от чревна ферментация. 

Общо изпуснат CH4 от чревна ферментация = CH4 св.майки + CH4 угояване  

Общо изпуснат CH4 от чревна ферментация = 2 500,50 + 13 635,00 = 16 135,50 кг за 2021 

год. 

Управление на тор по отношение на органични съединения: 

EF за метан за свиня-майка - 0 кг CH4/свиня-майка за година;

EF за метан за прасе за угояване       - 7 кг CH4/прасе за година;

Следователно за отчетния период отделеното количество метан е: 

Колич. CH4 св.майки = EFсв.майка * брой свине-майки    

Колич. CH4 = 0 * 1 667 = 0,00 кг/за отчетния период от сектор свине-майки. 

Аналогично, 

Колич. CH4 угояв. = EFугояв  * брой прасета за угояв. 

Колич. CH4 угояв. = 7 * 9 090 = 63 630,00 кг за отчетния период от сектор угояване и 

подрастване от управление на тор. 

Общо изпуснат CH4 от площадката:  CH4 св.майки + CH4 угояв. 

Общо изпуснат CH4 от площадката:   0 кг + 63 630,00 кг = 63 630,00 кг за отчетния период 

от свинекомплекса от управление на тор. 

Общо изпуснат CH4 от предприятието = CH4 чр.ферментация + CH4 управление тор 

Общо изпуснат CH4 от предприятието = 16 135,50 + 63 630 = 79 765,50 кг за 2021 год. от 

свинекомплекса. 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Диазотен oксид (N2O) 

Количеството на изпуснатия диазотен оксид (N2О) във въздуха е определено на база 

изчисление с емисионни фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на 

емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ).  

Емисионните фактори за диазотен оксид са определени в методиката на база Система за 

управление на тор. Емисионният фактор за N2O е заложен като част от отделения азот от 

съответната група животни. При конкретният случай използваме емисионен фактор за 

съхранение на торовата маса в анаеробна лагуна. 

EF за N2O  -    0,001 kg/ N2O на 1 kg отделен азот N за брой животно/година; 

и отделен азот: 

Отделеният N е изчислен съгласно Условие 9.6.1.3.  

Отделен N за свине-майки - 14,010 кг/свиня-майка за една година; 

Отделен N за угояв.            -    2,26 кг/прасе за една година. 

Следователно за отчетния период отделеното количество диазотен оксид е: 

Колич. N2O св.майки = EFсв.майка * Отделен N за св.майка * брой свине-майки  

Колич. N2O = 0,001 * 14,01 * 1 667 =  23,35 кг за отчетния период от сектор свине-майки. 

Аналогично, 

Колич. N2O угояв. = EFуг. . * Отделен N за прасе * брой прасета   

Колич. N2O = 0,001 * 2,26 * 9 090  = 20,54 кг за отчетния период от сектор угояване. 

Общо изпуснат N2O от предприятието = N2O св.майки + N2O угояв., т.е 

Общо изпуснат N2O от предприятието = 23,35 + 20,54 = 43,89 кг за отчетния период от 

свинекомплекса. 

Амоняк (NH3) 

Количеството на изпуснатия амоняк (NH3) във въздуха е определено на база изчисление с 

емисионни фактори от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ). 

В изчисленията за подрастващи прасета е използван същия емисионен фактор, както за 

угояване. 

EF за амоняк за свиня-майка                                     -  0 kg NH3/свиня-майка за година;

EF за амоняк за прасе за угояване и подрастване   -    20,00 kg NH3/прасе за година; 

Следователно за отчетния период отделеното количество амоняк е: 

Колич. NH3 св.майки = EFсв.майка * брой свине-майки   

Колич. NH3 = 0 * 1 667 = 0 kг за отчетния период от сектор свине-майки. 

Аналогично, 

Колич. NH3 угояв. = EFугояв  * брой прасета за угояв. и подр.  

Колич. NH3 угояв. = 20 * 9 090 = 181 800,00 кг за отчетния период от сектор угояване. 

Общо изпуснат NH3 от предприятието = NH3 св.майки + NH3 угояв. и подр., т.е. 

Общо изпуснат NH3 от предприятието = 0 + 181 800 = 181 800,00 кг за отчетния период от 

свинекомплекса. 

През 2021 г. е превишен прагът за NH3 с 171 800,00 кг, а общото изчислено количество е 181 

800,00 кг.  

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

В комплексното разрешително са включени 164 (сто шестдесет и четири) на брой изпускащи 

устройства на вентилационните системи от производствените халета. Замърсителите от тези 

изпускащи устройства не са нормирани в комплексното разрешително и за тях няма заложено 

условие за извършване на мониторинг. Изпусканите емисии се изчисляват, документират и 

докладват с прилагането на изискванията на Регламент № 166/2006 год. относно създаване на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).  

Прилагат се инструкции за: 

 ИКР 9.1.2.3 Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на

изислените стойности на контролираните параметри с определените стойности в

Таблица 9.1.2.1 и Таблица 9.1.2.1, установяване на причините за несъотвествие и

предприемане на коригиращи действия.

 ИКР 9.2.2 Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за

ограничаването им (Условие 9.2.2);

 ИКР 9.2.3 Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на

мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии,

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи

действия (Условие 9.2.3);

 ИКР 9.2.10 Инструкция за изпълнение на мерките/техниките, описани в Условие

9.2.6, Условие 9.2.7, Условие 9.2.8 и Условие 9.2.9.

 ИКР 9.3.3 Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на

мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно меришещите

вещества (Условие 9.3.3);

 ИКР 9.3.4 Инструкция за периодична оценка за възможността за замърсяване с

миризми в чувствителните рецептори (Условие 9.3.4);

 ИКР 9.3.7 Инструкция за изпълнение на мерките/техниките, описани в Условие 9.3.5

и Условие 9.3.6.

По Условие 9.6.2.6: 

Данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на 

единица капацитет са посочени в Таблица 4.2-1 

Таблица 4.2-1 

Замърсител 

Количество (кг) емитиран 

замърсител във въздуха за 

производството на единица 

капацитет     

Свине майки 

Количество (кг) 

емитиран замърсител 

във въздуха за 

производството на 

единица капацитет    

Свине за угояване 

Метан (CH4) 1,5 8,50 

Диазотен оксид (N2O) 0,014 0,002 

Амоняк (NH3) 0 20 

Фини прахови частици <10μm (PM10) 0,175 0,153 
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По Условие 9.6.2.7: 

По Условие 9.3.4 през 2021 г. не е доказано достигане на миризми до чуствителните 

рецептори и не е имало необходимост от изготвяне на план за управление на миризми.   

По Условие 9.6.2.1 

Във връзка с утвърдения План за мониторинг на отделяните в оборския тор общ азот и общ 

фосфор, емисиите се изчисляват, чрез използване на масовия баланс на азота и фосфора въз 

основа на приемания фураж. Изчислените емисии за 2021 г. са представени в долната 

таблица.  

Таблица 5.1 

Параметър Норма по КР 
Формула за 

изчисление 
Резултат 

Съответствие 

с КР 

Общ екскретиран азот, 

изразен като N. 

Свине за угояване 

(над 30 кг) 

8,40 

(kg екскретиран азот за 

жизнено пространство за 

едно животно/година) 

Nекскретиран =  

Nдажби – Nзадържан 

Nекскретиран =  

5,80 – 3,54 = 2,26 Да 

Общ екскретиран азот, 

изразен като N. 

Свине майки 

(включително 

прасенца) 

21,50 

(kg екскретиран азот за 

жизнено пространство за 

едно животно/година) 

Nекскретиран =  

Nдажби – Nзадържан 

Nекскретиран = 

38,91 – 24,90 = 

14,01 Да 

Общ екскретиран 

фосфор, изразен като 

P2O5 

Свине за угояване 

(над 30 кг) 

4,50 

(kg екскретиран фосфор за 

жизнено пространство за 

едно животно/година) 

Рекскретиран =  

Рдажби – Рзадържан 

Рекскретиран =  

1,27 – 0,65 = 0,62 Да 

Общ екскретиран 

фосфор, изразен като 

P2O5 

Свине майки 

(включително 

прасенца) 

10,90 

(kg екскретиран фосфор за 

жизнено пространство за 

едно животно/година) 

Рекскретиран =  

Рдажби – Рзадържан 
Рекскретиран =  

9,16 – 5,05 = 4,11 
Да 

Таблица 5.2 

Параметър Норма по КР 
Формула за 

изчисление 
Резултат 

Съответствие 

с КР 

Амоняк, изразен като 

NH3 - Свине за угояване 

(над 30 кг) 

1,62 

(kg NH3/жизнено 

пространство за едно 

животно/година) 

Eот помещенията = 

Nекскретиран · КИ 

Eот помещенията =  

2,26 · 0,20  = 0,452 
Да 

Амоняк, изразен като 

NH3 - Свине майки 

(включително 

прасенца) 

4,23 

(kg NH3/жизнено 

пространство за едно 

животно/година) 

Eот помещенията = 

Nекскретиран · КИ 

Eот помещенията =  

14,77 · 0,197 = 2,91 
Да 

Амоняк, изразен като 

NH3 - Свине за разплод 

и бременни свине 

3,92 

(kg NH3/жизнено 

пространство за едно 

животно/година) 

Eот помещенията = 

Nекскретиран · КИ 

Eот помещенията =  

12,89 · 0,197 = 2,54 
Да 
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Праховите емисии от помещенията се изчисляват, чрез използване на емисионни фактори.  

В годишен план, емисионните фактори приложими за  “АЯКС 95” ООД, гр. Димитровград е: 

Еy свине майки = 0.175 kg ФПЧ10/скотомясто; 

Еy свине за угояване = 0.153 kg/ ФПЧ10/скотомясто; 

Еy свине майки = 0.175 * 1 667 бр. = 291,725 kg/ ФПЧ10/скотомясто; 

Еy свине за угояване = 0.153 * 9 090 бр. = 1 390,77 kg/ ФПЧ10/скотомясто; 

Еy за площадката = 291,725 + 1 390,77 = 1 682,495 kg/ ФПЧ10/скотомясто; 

По Условие 9.6.2.2. Операторът документира и съхранява информация за всички вещества и 

техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. 

По Условие 9.6.2.3 съгласно ИКР 9.2.3. са извършена 2 бр. проверки, при които няма 

констатирани несъответствия.  

През 2021 г., в изпълнение на ИКР 9.3.3 не са констатирани източници на миризми на 

територията на свинефермата и съответно не е било необходимо назначване на мерки за 

тяхното ограничаване.  

По Условие 9.6.2.4  през 2021 г. не са постъпвали оплаквания за миризми от дейността на 

площадката. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Прилагат се инструкции за: 

 ИКР 10.1.4 Инструкция за периодична проверка и почистване на лагуната (Условие

10.1.4);

 ИКР 10.1.5_10.3.1 Инструкция за проверка състоянието на канализационната мрежа

за производствени и битово-фекални отпадъчни води и на изгребната шахта

(Условия 10.15 и 10.3.1); През периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г. са извършвани

ежемесечни проверки на канализационната мрежа на площадката и на изгребната

шахта. Не са констатирани течове и не се е налагало предприемане на коригиращи

действия. През отчетния период /01.01.2021 - 31.12.2021 г./ не е извършвано

почистване и извозване на отпадъчните води от водоплътната изгребна шахта.

По Условие 10.2.2.2. 

От инасталацията по Условие 2 не се заустват отпадъчни води, съответно няма определени 

замърсители включени в Приложение II на Регламент №166/2006 за създаване на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители. 

4.4. Управление на отпадъците 

Дружеството прилага следните инструкции: 

 ИКР 11.3.8 Инструкция за периодична оценка на съответствието на

предварителното съхраняване, причини за установените несъответствия и

предприемане на коригиращи действия (Условие 11.3.8);

 ИКР 11.7.2 Инструкция за измерване или изчисляване на образуваните количества

отпадъци (Условие 11.7.2);

 ИКР 11.7.3 Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни

количества образувани отпадъци с определените такива в условията на
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разрешителното, установяване на причини за несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия (Условие 11.7.3); 

 ИКР 11.А.2 Инструкция за оценка на съответствието на съхраняване на СЖП

съгласно Уловие 11А.1, установяване на причините за несъответствията и

предприемане на коригиращи действия (Условие 11.А.2);

По Условие 11.9.2. Операторът документира всички измервани съгласно Условие 11.7. 

количества на отпадъците и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци, 

като годишно количество – Таблица 4.4-1 Образуване на отпадъци. 

Извършено измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с 

цел определяне на годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация. 

През 2021 г. на територията на инсталацията са генерирани и временно са съхранявани 

отпадъци, които не се различават по вид (код и наименование) от посочените в Комплексното 

разрешително.  



ГДОС за 2021 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 141-Н1-И0-А0/2009г., актуализирано с Решение КР № 141-Н1-И0-

А1/2020 г на „Аякс-95“ ООД 

“АЯКС-95”ООД, гр.Димитровград 

В Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2 по-долу е дадена информация за образуването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците през 

отчетния период. 

Табл.4.4-1 Образуване на отпадъци за отчетен период 01.01.2021 – 31.12.2021 год. 

Отпадък Код 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

В
р
ем

ен
н

о
 

съ
х

р
ан

ен
и

е 
н

а 

п
л
о
щ

ад
к
ат

а Транспортира 

не – собствен 

транспорт / външна 

фирма С
ъ

о
тв

ет
 

ст
в
и

е 

Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

 t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 0,8 0,000 няма няма № 4 няма да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 3,0 0,000 няма няма № 4 няма да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 20 0,000 няма няма № 6 няма да 

Пластмаса 17 02 03 3,0 0,000 няма няма № 8 няма да 

Желязо и стомана 17 04 05 20 82,86 няма няма № 7 „Русеви” ООД да 

Остри инструменти (с изключение на 

18 02 02*) 
18 02 01 0,03 0,007 няма няма № 3 

„Витал Ресурс” 

ЕООД, гр. Пловдив 
да 

Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане  е обект на специални 

изисквания, с оглед предотвратяване на 

инфекции 

18 02 02* 0,3 0,295 няма няма № 9 
Витал Ресурс” ЕООД, 

гр. Пловдив 
да 

Химични вещества и препарати, 

състоящи се от или съдържащи опасни 

вещества 

18 02 05* 0,8 0,372 няма няма № 3 
„Витал Ресурс” 

ЕООД, гр. Пловдив 
да 
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Луминисцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 0,3 0,147 няма няма № 5 

„Витал Ресурс” 

ЕООД, гр. Пловдив 
да 

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване,различно от 

упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и  

20 01 35 

20 01 36 3,0 0,000 няма няма № 10 няма да 

Утайки от септични ями 20 03 04 3,5 0,000 няма няма № 12 няма да 



ГДОС за 2021 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 141-Н1-И0-

А0/2009г., актуализирано с Решение КР № 141-Н1-И0-А1/2020 г на „Аякс-95“ ООД 

 “АЯКС-95” ООД, гр.Димитровград 

Таблица 4.4-2 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

за отчетен период 01.01.2020 – 31.12.2020 год. 

Отпадък Код 
Оползот. на 

площадката 

О
б

ез
в
р

еж
д
ан

е 

н
а 

п
л
о

щ
ад

к
ат

а 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане 

извън площадката 

С
ъ

о
тв

ет
ст

в
и

е 

Желязо и стомана 17 04 05 Няма Няма 
„Русеви” ООД 

82,86 т. 
да 

Остри инструменти          

(с изключение на 18 02 02*) 
18 02 01 

Няма Няма 
„Витал Ресурс” ЕООД 

0,007 т. 
да 

Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане е обект на 

специални изисквания 

18 02 02* Няма Няма 
„Витал Ресурс” ЕООД 

0,250 т. 
да 

Химични вещества и 

препарати, състоящи се от 

или съдържащи опасни 

вещества 

18 02 05* Няма Няма 
„Витал Ресурс” ЕООД 

0,372 т. 
да 

Луминисцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* Няма Няма 
„Витал Ресурс” ЕООД 

0,147 т. 
да 

Забележка: През отчетния период 01.01.2021 – 31.12.2021 г. са се образували 82,86 т. 

отпадъци с код и наименование – 17 04 05 – Желязо и стомана и са извършени пет предавания 

на фирма “Русеви” ООД, притежаваща Разрешение за извършване на дейности с отпадъци № 

13-ДО-419-01 от 16.04.2013 г. Предаванията са извършени в момента на образуване на

отпадъците, като предадените количествата не превишават определените в Комплексното

разрешително количества за предварително съхранение.

През последните пет години не са регистрирани несъответствия във временното съхранение 

на образуваните отпадъци и количествата им определени от Комплексното разрешително, 

което не е налагало необходимост от предприемане на коригиращи действия.  

По Условие 11.9.3: 

Прилагат се инструкции по Условия 11.3.8, Условие 11.7.2, Условие 11.7.3. При 

извършените проверки няма констатирано несъответствие по отношение на образуване, 

събиране, временно съхранение, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. Не се е 

налагало предприемане на коригиращи действия.  

През отчетния период няма констатирани несъответствия. 

Съгласно Условие 11.А.4.1. на територията на комплекса през отчетния период от 01.01.2021 

– 31.12.2021 год. са се образували 10 002,00 тона странични животински продукти –

животински изпражнения (торова маса). Схема на площадката на която са обозначени всички

места за тяхното съхраняване е представена като приложение.
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Съгласно Условие 11.А.4.2: 

- извършвани са проверки на всички площадки за съхраняване на твърда и течна торова

маса. Не са констатирани несъответствия.

- предадени са следните количества СЖП:  5 580 т. на ЕТ ”Бобиком – Боян Динчев”;

- всичката торовата маса се предава за оползотворяване (наторяване) на земеделски

производители;

- копия от договорите са представени в приложението.

Съгласно Условие 11А.6. са образувани 10 002,00 т. 

4.5. Шум 

Съгласно Условие 12.2.2 и Условие 12.2.3 се извършва не по-малко от един път в рамките на 

две последователни календарни години, наблюдение на нивата на общата звукова мощност на 

площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката, 

както и еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.  

Прилагат се следните инструкции: 

 ИКР 12.2.2 - Инструкция за наблюдение на обща звукова мощност на площадката,

еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото

на въздействие (Условие 12.2.2);

 ИКР 12.2.3 – Инструкция за оценка на съответствието на установените

еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото

на въздействие, установяване на причините за допуснатите несъответствия и

предприемане на коригиращи действия (Условие 12.2.3);

По Условие 12.3.3. 

Резултатите от извършените наблюдения и мониторинг през 2020 г. година са отразени в 

долната Таблица.  
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Таблица 6: Измерените дневни,  вечерни и нощни  нива на шум в района на площадката са 

дадени в следната таблица: 

Място на измерването 

Норма за 

ниво на 

звуково 

налягане в 

dB (A) 

вечер/нощ 

Измерено 

двевно ниво 

на шум dB 

(A) 

Измерено 

двевно ниво 

на шум dB 

(A) 

Измерено 

двевно ниво 

на шум dB 

(A) 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

1. Северозапад-срещу

“Нерезарник”
70 48,5 ± 0,2 46,2 ± 0,2 45,8 ± 0,2 да 

2. Север-срещу помещение за

угояванв № 8
70 47,0 ± 0,2 45,5 ± 0,2 46,1 ± 0,2 да 

3. Север-срещу  помещение

за угояване №18
70 45,2 ± 0,2 44,8 ± 0,2 44,2 ± 0,2 да 

4. Север-между помещения

за угояване №39 и №41
70 45,8 ± 0,2 41,7 ± 0,2 39,9 ± 0,2 да 

5. Североизточен ъгъл-с/у

помещение за угояване №41
70 40,2 ± 0,2 38,7 ± 0,2 38,2 ± 0,2 да 

6. Югоизток-срещу

помещение за угояване №49
70 38,7 ± 0,2 37,8 ± 0,2 38,0 ± 0,2 да 

7. Североизток от помещение

за угояване №48
70 41,5 ± 0,2 38,2 ± 0,2 39,1 ± 0,2 да 

8. Изток – м/у помещения за

угояване    №44 и №45
70 46,8 ± 0,2 43,5 ± 0,2 42,0 ± 0,2 да 

9. Югоизточен ъгъл 70 49,7 ± 0,2 48,0 ± 0,2 47,0 ± 0,2 да 

10. Юг –с/у помещение за

угояване №46
70 51,6 ± 0,2 51,1 ± 0,2 50,5 ± 0,2 да 

11. Юг-гаражи 70 50,2 ± 0,2 51,7 ± 0,2 52,0 ± 0,2 да 

12. Юг-товарен филтър 70 49,7 ± 0,2 49,5 ± 0,2 47,7 ± 0,2 да 

13. Югозападен ъгъл 70 47,6 ± 0,2 44,8 ± 0,2 44,5 ± 0,2 да 

14. Запад-между Х иХІ пом.

за угояване
70 48,1 ± 0,2 45,9 ± 0,2 46,0 ± 0,2 да 

15. Еквивалентно ниво на

шум (в мястото на

въздействие)
55 / 50 / 45 34,8 ± 0,2 33,2 ± 0,2 33,7 ± 0,2 да 

16. Еквивалентно ниво на

шум (фонов шум )
- 33,2 ± 4,0 32,7 ± 4,0 33,0 ± 4,0 да 

17. Ниво на обща звукова

мощност
99,9 ± 4,1 98,9 ± 4,0 98,5 ± 4,0 да 

Резултатите от измерването на шума в измервателния контур са документирани в протоколи 

от изпитване с № 2194 от 06.01.2021 г., № 2195 от 06.01.2021 г. и № 2206 от 06.01.2021 г. на 

ЛАКОС към «Еко-Консулт-Инженеринг» ООД. Следващите измервания ще бъдат на 

извършени през 2022 г.  
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Прилагат следните инструкции: 

 ИКР 13.1.1. Инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната

система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и

отстраняване на течове (Условие 13.1.1.); През отчетния период няма регистрирано

наличие на на течове от тръбопроводи и оборудване, и не се е налагало предприемане

на коригиращи действия;

В изпълнение на условие 13.4.3. от комплексното разрешително се докладват резултатите от 

собствения мониторинг на почви, както следва:  

Мониторинг на почви 

Параметър 

Базово състояние на почвите в 

определените мониторингови 

пунктове 

Резултати от мониторинг  на 

почвите в определените  за 

целта  пунктове 

С
ъ

о
тв

ет
ст

в
и

е 

Мониторингов 

пункт № ІІ 

Мониторингов 

пункт  № VІ 

Мониторингов 

пункт № ІІ 

Мониторингов 

пункт  № VІ 

Активна реакция 

/ph/ 
8,87 8,46 8,36 ± 0,16 8,47 ± 0,16 да 

Амониев азот 0,20 мг/кгˉ¹ < 0,01 мг/кгˉ¹ 0,18 ± 0,03 < 0,50 мг/кгˉ¹ да 

Общ азот 460 мг/кг 550 мг/кг 0,043 ± 0,008 0,052 ± 0,008 да 

Резултатите от пробонабирането са документирани в протокол от изпитване № 2192 от 

30.11.2020 г. и  протокол от изпитване № 2193 от 30.11.2020 г. на ЛАКОС ”Еко-Консулт-

Инженеринг” ООД, гр.Бургас. 
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По Условие 13.4.3 от комплексното разрешително се докладват резултатите от собствения  

мониторинг на подземни води както следва: 

Резултати от собствения  мониторинг на подземни води,

първо пробонабиране 

Параметър Единица 

С
та

н
д

ар
т 

 з
а 

к
ач

ес
тв

о
 н

а 

п
о

д
зе

м
н

и
те

  
в
о

д
и

 

Резултат от мониторинг 

С
ъ

о
тв

ет
ст

в
и

е 

Пункт I Пункт III Пункт IV Пункт V 
Пункт 

Пиезометър 

Водно ниво м - 3,20 3,50 2,70 2,50 2,40 да 

1. Активна

реакция
pH единици 

≥ 6,5 и  

≤ 9,5 
7,60 ± 0,15 7,58 ± 0,15 7,59 ± 0,15 7,63 ± 0,16 7,62 ± 0,16 да 

2. Амониеви

йони
mg/dm³ 0,5 < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* да 

3. Нитрати mg/dm³ 50 250 ± 17 215 ± 17 199 ± 26 201 ± 17 163 ± 10 
не /виж 

забел./ 

4. Нитрити mg/dm³ 0,5 
0,027 ± 

0,008 

0,026 ± 

0,008 

0,036 ± 

0,009 

0,021 ± 

0,006 

0,011 ± 

0,003 
да 

5. Фосфати mg/dm³ 0,5 < 0,15* 0,13 ± 0,01 0,13 ± 0,02 < 0,15* 0,12 ± 0,02 да 

6. 

Електропроводим

ост 
μS/sm¹ 2000 1650 ± 32 1677 ± 34 1585 ± 31 1570 ± 30 1467 ± 29 да 

7. Перманганатна

окисляемост
mg/dm³ 5 2,75 ± 0,64 3,1 ± 0,6 2,78 ± 0,65 2,51 ± 0,61 2,22 ± 0,52 да 

8. Флуориди mg/dm³ 1.5 1,4 ± 0,1 1,35 ± 0,08 1,19 ± 0,07 1,18 ± 0,07 1,14 ± 0,07 да 

9. Олово μg/dm³ 10 < 3* < 3* < 3* < 3* < 3* да 

10. Селен μg/dm³ 10 < 3* 3,6 ± 0,8 < 3* 4,1 ± 1,3 < 3* да 

11. Магнезий mg/dm³ 80 83,4 ± 5,1 86 ± 5 81 ± 6 82 ± 7 75 ± 5 
не /виж 

забел./ 

12. Обща α-

активност
Bq/l 0,5 0,216±0,039 0,246±0,043 0,192±0,033 0,090±0,024 0,229±0,042 да 

Забележка: Установени са несъответствия в нивата на нитрати във всички пробовземачни 

пунктове и на магнезий в пунктове I, III, IV и V. Пункт I е извън територията на площадката, 

което води до извода, че причините за превишените стойности е в резултат на външни за 

площадката фактори.  

Резултатите от първото пробонабиране са документирани в протоколи № 0742 от 17.05.2021 г.; 

0743 от 17.05.2021 г., 0744 от 17.05.2021 г., 0745 от 17.05.2021 г., 0746 от 17.05.2021 г. на 

ЛАКОС към «Еко–Консулт-Инженеринг» ООД и протоколи № 2021/954 от 31.05.2021 г.; 

2021/955 от 31.05.2021 г.; 2021/956 от 31.05.2021 г.; 2021/957 от 31.05.2021 г.; 2021/958 от 

31.05.2021 г. на ЦНИЛ към „Диал“ ООД. 

Измерените водни нива на пунктовете за мониторинг са документирани в протоколи за 

вземане на извадка № 0718, 0719, 0720, 0721, 0722 от 12.05.2021 г. на ЛАКОС към «Еко-

Консулт-Инженеринг» ООД. 
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Резултати от собствения  мониторинг на подземни води,

второ пробонабиране 

Параметър Единица 

С
та

н
д

ар
т 

 з
а 

к
ач

ес
тв

о
 н

а 

п
о

д
зе

м
н

и
те

  
в
о

д
и

 

Резултат от мониторинг 

С
ъ

о
тв

ет
ст

в
и

е 

Пункт I Пункт III Пункт IV Пункт V 
Пункт 

Пиезометър 

Водно ниво м - 4,40 3,40 3,10 3,60 3,40 да 

1. Активна

реакция

pH 

единици 

≥ 6,5 и  

≤ 9,5 
7,50 ± 0,15 7,53 ± 0,15 7,51 ± 0,15 7,54 ± 0,15 7,55 ± 0,15 да 

2. Амониеви

йони
mg/dm³ 0,5 < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* да 

3. Нитрати mg/dm³ 50 92,34 ± 3,16 85,67 ± 2,96 84,99 ± 2,94 78,18 ± 2,83 91,8 ± 3,5 
не /виж 

забел./ 

4. Нитрити mg/dm³ 0,5 
0,063 ± 

0,014 
0,041 ± 0,009 0,044 ± 0,011 

0,046 ± 

0,011 

0,057 ± 

0,013 
да 

5. Фосфати mg/dm³ 0,5 0,14 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,12 ± 0,01 да 

6. Манган μg/dm³ 50 34,4 ± 5,6 24 ± 4 18,1 ± 2,9 14,4 ± 2,4 23,2 ± 3,8 

Да 

/виж 

забел./ 

7. Натрий mg/dm³ 200 131 ± 20 53 ± 7 84 ± 13 92 ± 15 114 ± 15 

Да 

/виж 

забел./ 

Забележка: Установени са несъответствия в нивата на нитрати във всички мониторингови 

пунктове. Пункт I е извън територията на площадката, което води до извод, че причината за 

превишените стойности е в резултат на външни за площадката фактори.  

Резултатите от второто пробонабиране са документирани в протоколи от изпитване № 1526, № 

1527, № 1528, № 1529 и № 1530 от 26.08.2021 г. на ЛАКОС към «Еко–Консулт-Инженеринг» 

ООД.  

Измерените водни нива на пунктовете за мониторинг са документирани в протоколи за вземане 

на извадка № 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 от 11.08.2021 г. на ЛАКОС към «Еко-Консулт-

Инженеринг» ООД. 

Съгласно Условие 15.1. Операторът е изработил План за мониторинг при анормални 

режими на инсталацията по Условие 2., който включва вида, количествата и 

продължителността на времето на извънредните емисии и начините на тяхното измерване и 

контролиране. 

       През 2021 г. не е регистриран анормален режим на инсталацията по Условие 2, поради 

което Опрераторът не е провеждал мониторинг при анормални режими на работа. 
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5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

Няма изискване за изготвяне на план за привеждане в съответствие с условията на КР на 

„Аякс-95” ООД, гр. Димитровград. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

В изпълнение на Условие 16.5: 

През 2021 г. инсталациите или части от тях не са прекратявали дейността си. Поради тази 

причина не е представян план на действията при закриване на дейностите в инсталациите по 

Условие 2 (Условия 16.2 и 16.3. КР № 421-Н0-И0-А1-ТГ1/2020г.). 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1 Аварии 

През 2021 г. не е имало аварийни или други замърсявания на територията на „Аякс-95” ООД, 

гр. Димитреовград, с. Боздуганово, поради което Таблица 9 не е попълнена. 

Таблица 7.1-1 Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 

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

издадено КР. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 

През 2021 г. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1-Таблици: 

 Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ;

 Таблица 2 - Емисии във въздуха;

 Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води;

 Таблица 4 - Образуване на отпадъци;

 Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

 Таблица 6 - Шумови емисии;

 Таблица 7 - Опазване на подземни води;

 Таблица 8 - Опазване на почви;

 Таблица 9 - Аварийни ситуации;

 Таблица 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, за

които е издадено КР;

Приложения № 2 

- Схема на площадките за съхранение на странични животински продукт е представена

като приложение;

- Договори за предаване на тор;
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1- Таблици 

Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 

Пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 
Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1 

b) 

В почви 

(колона 

1 c) 

Kg / год. Kg / год. 
Kg / 

год. 

1# 74-82-8 Метан (CH4) 
”-“ 

(79 765,50)  C 
- - 

5# 10024-97-2 
Диазотен 

оксид (N2O) 

”-“         

(43,89) C 
- - 

6# 7664-41-7 Амоняк (NH3) 181 800,00 C - - 

86# 

Фини прахови 

частици <10μm 

(PM10) 

”-“ 

(1 682,495) С 
- - 

Таблица 2 - Емисии във въздуха 

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 1а: 

Метан (CH4) - няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- 100 

Диазотен оксид 

(N2O) 
- няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- 100 

Амоняк (NH3) - няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг 
- 100 

Фини прахови 

частици <10 µm 

(PM 10) 

- няма НДЕ 

по КР 

няма заложен 

мониторинг 

няма заложен 

мониторинг - 100 

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води 
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Таблица 4 - Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно 

количество 

Годишно 

количество 

за единица 

продукт 

В
р

ем
ен

н
о

 с
ъ

х
р

а
н

ен
и

е 
н

а
 

п
л

о
щ

а
д

к
а

т
а
 

Т
р

а
н

сп
о

р
т
и

р
а

н
е 

–
 

со
б

ст
в

ен
 т

р
а

н
сп

о
р

т
 /

 

в
ъ

н
ш

н
а

 ф
и

р
м

а
 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

а
 

о
п

р
ед

ел
ен

и
 

с 
К

Р
, 
t/

y
 

Р
еа

л
н

о
 

и
зм

ер
ен

о
, 

t/
y
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

а
 

о
п

р
ед

ел
ен

и
 

с 
К

Р
 

Р
еа

л
н

о
 

и
зм

ер
ен

о
 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 0,800 0,000 няма няма № 4 няма да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 3,000 0,000 няма няма № 4 няма да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07 20,00 0,000 няма няма № 6 няма да 

Пластмаса 17 02 03 3,000 0,000 няма няма № 8 няма да 

Желязо и стомана 17 04 05 20,00 82,86 няма няма № 7 
„Русеви“ 

ООД 
да 

Остри инструменти (с изключение 

на 18 02 02) 
18 02 01 0,003 0,007 няма няма № 3 

„Витал 

Ресурс” 

ЕООД, 

Пловдив 

да 

Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане е обект на специални 

изисквания, с оглед предотвратяване 

на инфекции 

18 02 02* 0,300 0,295 няма няма № 9 

„Витал 

Ресурс” 

ЕООД, 

Пловдив 

да 

Химични вещества и препарати, 

състоящи се от или съдържащи 

опасни вещества 

18 02 05* 0,800 0,372 няма няма № 3 

„Витал 

Ресурс” 

ЕООД, 

Пловдив 

да 

Луминисцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 
20 01 21* 0,300 0,147 няма няма № 5 

„Витал 

Ресурс” 

ЕООД, 

Пловдив 

да 

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 

20 01 35 

20 01 36 3,000 0,000 няма няма № 10 

„Витал 

Ресурс” 

ЕООД, 

Пловдив 

да 
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Утайки от септични ями 20 03 04 3,5 0,000 няма няма № 12 няма да 

Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотво-

ряване на 

площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане 

извън площадката 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

Желазо и стомана 17 04 05 Няма Няма 

„Русеви“ ООД       

82,86 т.  да 

Остри инстроменти 

(с изключение на      

18 02 02*) 

18 02 01 Няма Няма 
„Витал Ресурс” ЕООД 

0,007 т.  
да 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане е обект 

на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции 

18 02 02* Няма Няма 
„Витал Ресурс” ЕООД 

0,250 т.  
да 

Химични вещества и 

препарати, състоящи 

се от или съдържащи 

опасни вещества 

18 02 05* Няма Няма 
„Витал Ресурс” ЕООД 

0,372 т. 
да 

Луминисцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* Няма Няма 
„Витал Ресурс” ЕООД 

0,147 т. 
да 
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Таблица 6 - Шумови емисии 

Място на измерването 

Норма за 

ниво на 

звуково 

налягане в 

dB (A) 

вечер/нощ 

Измерено 

двевно ниво 

на шум dB 

(A) 

Измерено 

двевно ниво 

на шум dB 

(A) 

Измерено 

двевно ниво 

на шум dB 

(A) 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

1. Северозапад-срещу

“Нерезарник”
70 48,5 ± 0,2 46,2 ± 0,2 45,8 ± 0,2 да 

2. Север-срещу помещение за

угояванв № 8
70 47,0 ± 0,2 45,5 ± 0,2 46,1 ± 0,2 да 

3. Север-срещу  помещение

за угояване №18
70 45,2 ± 0,2 44,8 ± 0,2 44,2 ± 0,2 да 

4. Север-между помещения

за угояване №39 и №41
70 45,8 ± 0,2 41,7 ± 0,2 39,9 ± 0,2 да 

5. Североизточен ъгъл-с/у

помещение за угояване №41
70 40,2 ± 0,2 38,7 ± 0,2 38,2 ± 0,2 да 

6. Югоизток-срещу

помещение за угояване №49
70 38,7 ± 0,2 37,8 ± 0,2 38,0 ± 0,2 да 

7. Североизток от помещение

за угояване №48
70 41,5 ± 0,2 38,2 ± 0,2 39,1 ± 0,2 да 

8. Изток – м/у помещения за

угояване    №44 и №45
70 46,8 ± 0,2 43,5 ± 0,2 42,0 ± 0,2 да 

9. Югоизточен ъгъл 70 49,7 ± 0,2 48,0 ± 0,2 47,0 ± 0,2 да 

10. Юг –с/у помещение за

угояване №46
70 51,6 ± 0,2 51,1 ± 0,2 50,5 ± 0,2 да 

11. Юг-гаражи 70 50,2 ± 0,2 51,7 ± 0,2 52,0 ± 0,2 да 

12. Юг-товарен филтър 70 49,7 ± 0,2 49,5 ± 0,2 47,7 ± 0,2 да 

13. Югозападен ъгъл 70 47,6 ± 0,2 44,8 ± 0,2 44,5 ± 0,2 да 

14. Запад-между Х иХІ пом.

за угояване
70 48,1 ± 0,2 45,9 ± 0,2 46,0 ± 0,2 да 

15. Еквивалентно ниво на

шум (в мястото на

въздействие)
55 / 50 / 45 34,8 ± 0,2 33,2 ± 0,2 33,7 ± 0,2 да 

16. Еквивалентно ниво на

шум (фонов шум )
- 33,2 ± 4,0 32,7 ± 4,0 33,0 ± 4,0 да 

17. Ниво на обща звукова

мощност
99,9 ± 4,1 98,9 ± 4,0 98,5 ± 4,0 да 
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Таблица 7 - Опазване на подземни води 

7.1. Резултати  от първо пробовземане 

Параметър Единица 

С
та

н
д

ар
т 

 з
а 

к
ач

ес
тв

о
 н

а 

п
о

д
зе

м
н

и
те

  
в
о

д
и

 

Резултат от мониторинг 

С
ъ

о
тв

ет
ст

в
и

е 

Пункт I Пункт III Пункт IV Пункт V 
Пункт 

Пиезометър 

Водно ниво м - 3,20 3,50 2,70 2,50 2,40 да 

1. Активна

реакция
pH единици 

≥ 6,5 и  

≤ 9,5 
7,60 ± 0,15 7,58 ± 0,15 7,59 ± 0,15 7,63 ± 0,16 7,62 ± 0,16 да 

2. Амониеви

йони
mg/dm³ 0,5 < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* да 

3. Нитрати mg/dm³ 50 250 ± 17 215 ± 17 199 ± 26 201 ± 17 163 ± 10 
не /виж 

забел./ 

4. Нитрити mg/dm³ 0,5 
0,027 ± 

0,008 

0,026 ± 

0,008 

0,036 ± 

0,009 

0,021 ± 

0,006 

0,011 ± 

0,003 
да 

5. Фосфати mg/dm³ 0,5 < 0,15* 0,13 ± 0,01 0,13 ± 0,02 < 0,15* 0,12 ± 0,02 да 

6. 

Електропроводим

ост 
μS/sm¹ 2000 1650 ± 32 1677 ± 34 1585 ± 31 1570 ± 30 1467 ± 29 да 

7. Перманганатна

окисляемост
mg/dm³ 5 2,75 ± 0,64 3,1 ± 0,6 2,78 ± 0,65 2,51 ± 0,61 2,22 ± 0,52 да 

8. Флуориди mg/dm³ 1.5 1,4 ± 0,1 1,35 ± 0,08 1,19 ± 0,07 1,18 ± 0,07 1,14 ± 0,07 да 

9. Олово μg/dm³ 10 < 3* < 3* < 3* < 3* < 3* да 

10. Селен μg/dm³ 10 < 3* 3,6 ± 0,8 < 3* 4,1 ± 1,3 < 3* да 

11. Магнезий mg/dm³ 80 83,4 ± 5,1 86 ± 5 81 ± 6 82 ± 7 75 ± 5 
не /виж 

забел./ 

12. Обща α-

активност
Bq/l 0,5 0,216±0,039 0,246±0,043 0,192±0,033 0,090±0,024 0,229±0,042 да 
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7.2.Резултати от второ пробовземане: 

Параметър Единица 

С
та

н
д

ар
т 

 з
а 

к
ач

ес
тв

о
 н

а 

п
о

д
зе

м
н

и
те

  
в
о

д
и

 

Резултат от мониторинг 

С
ъ

о
тв

ет
ст

в
и

е 

Пункт I Пункт III Пункт IV Пункт V 
Пункт 

Пиезометър 

Водно ниво м - 4,40 3,40 3,10 3,60 3,40 да 

1. Активна

реакция

pH 

единици 

≥ 6,5 и  

≤ 9,5 
7,50 ± 0,15 7,53 ± 0,15 7,51 ± 0,15 7,54 ± 0,15 7,55 ± 0,15 да 

2. Амониеви

йони
mg/dm³ 0,5 < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* да 

3. Нитрати mg/dm³ 50 92,34 ± 3,16 85,67 ± 2,96 84,99 ± 2,94 78,18 ± 2,83 91,8 ± 3,5 
не /виж 

забел./ 

4. Нитрити mg/dm³ 0,5 
0,063 ± 

0,014 
0,041 ± 0,009 0,044 ± 0,011 

0,046 ± 

0,011 

0,057 ± 

0,013 
да 

5. Фосфати mg/dm³ 0,5 0,14 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,12 ± 0,01 да 

6. Манган μg/dm³ 50 34,4 ± 5,6 24 ± 4 18,1 ± 2,9 14,4 ± 2,4 23,2 ± 3,8 

Да 

/виж 

забел./ 

7. Натрий mg/dm³ 200 131 ± 20 53 ± 7 84 ± 13 92 ± 15 114 ± 15 

Да 

/виж 

забел./ 
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Таблица 8 - Опазване на почви 

Параметър 

Базово състояние на почвите в 

определените мониторингови 

пунктове 

Резултати от мониторинг  на 

почвите в определените  за 

целта  пунктове 

С
ъ

о
тв

ет
ст

в
и

е 

Мониторингов 

пункт № ІІ 

Мониторингов 

пункт  № VІ 

Мониторингов 

пункт № ІІ 

Мониторингов 

пункт  № VІ 

Активна реакция 

/ph/ 
8,87 8,46 8,36 ± 0,16 8,47 ± 0,16 да 

Амониев азот 0,20 мг/кгˉ¹ < 0,01 мг/кгˉ¹ 0,18 ± 0,03 < 0,50 мг/кгˉ¹ да 

Общ азот 460 мг/кг 550 мг/кг 0,043 ± 0,008 0,052 ± 0,008 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 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 

През отчетния период няма постъпили оплаквания относно дейността на инсталациите. 
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