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3.1. Увод 
 

 Наименование на инсталацията; 
„Инсталация за интензивно отглеждане на свине”, включваща: 
- Свине майки 
- Свине за угояване (над 30 килограма) 
 Адрес по местонахождение на инсталацията; 
“СВИКОМ” ЕООД, гр. Сливен, общ. Сливен 
 Регистрационен номер на КР - № 342-HO/2008, актуализирано с Решение № 342-Н0-

И0-А1-ТГ1/2018 г.. 
 Дата на подписване на КР - 22.08.2018г. 
 Дата на влизане в сила на КР – 15.09.2018 г.;  
 Оператор на инсталацията “СВИКОМ” ЕООД;  гр. Сливен, общ. Сливен 
 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора - “СВИКОМ” ЕООД;  

гр. Сливен; кв. Индустриален; пощенска кутия 105; адрес на електронна поща: 
svicom_sliven@abv.bg 

 Лице за контакти : инж. Иван Иванов –Еколог; 
 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти - гр. Стара Загора; п.к 6000, 

бул. “Славянски” № 45, тел. 0897 810381 
 

 Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията: 
 

Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки с капацитет 5 120 места за 
отглеждане и свине за угояване  /над 30кг/ с капацитет 17 сгради с 15 600 места за 
отглеждане на свине за угояване, включва следните сектори: 
 
Сектор за интензивно отглеждане на свине – майки, вкл. ремонтни животни и нерези, с 
капацитет 5120 места за свине майки и 60 места за нерези, състоящ се от: 
 Сграда за отдих и заплождане № Х3, Х4 и Х5 –  1500 бр. места за майки и 9 места за 
нерези; 
 Сграда за отдих и заплождане № Х6, Х7 и Х8 –  993 бр. места за майки и 6 места за 
нерези; 
 Помещение (по едно) за майки кърмачки в сгради № от С1 до С6, С9 и С10 – 512 
места за майки; 
 Сграда за майки кърмачки № С7 – 188 места за майки; 
 Сгради за бременни и ремонтни свине № Х1 и Х2 – 936 места за бременни майки и 
380 места за ремонтни свине майки; 
 Сграда № Y за нерези – 45 места за нерези; 
Сграда № Y1 за бременни свине и карантиниране – 468 места за бременни свине и 143 места 
за карантиниране; 
 
Сектор за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 kg) с капацитет 15 600 
места за отглеждане, състояща се от: 

 Сгради за угояване № D1до № D17 – 14 960 бр. места за отглеждане;   
 Сграда № С5 (сграда за тест) – 640 бр. места за отглеждане;  

 
Върху площадката се разполагат следните инсталации, непопадащи в обхвата на 
Приложение № 4 от ЗООС: 
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Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета (до 30 kg) с капацитет 
15 000 места за отглеждане, състоящ се от: 

 Сгради № от С1 до С6, С9 и С10 (по две помещения в сграда) – 15 сектора, всеки с 
1000 броя места, или общо 15 000 места за отглеждане;   
 

Кланичен пункт – инсталация, разрешена с Условие  2 на КР, но извън обхвата на 
Приложение 4 на ЗООС е с максимален капацитет до 1 t/24h трупно месо 
 
За отчетния период от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год. в експлоатация е била единствено 
сектора от инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг), само 
през месеците Януари и Февруари. 
Останалите инсталации през цялата 2021 год не се експлоатирани. 
 
 Производствените халета са предвидени за интензивно отглеждане  на свине за 
угояване, свине майки и подрастващи прасета. Свинете за угояване, при достигане на 
кланично тегло 110-115 kg  се предават на кланица за добив на трупно свинско месо. 
Годишно в  сградите за отглеждане на свине майки е налице възможност за завършване на 1 
жизнен цикъл, а в сградите за отглеждане на прасета за угояване – до 4 жизнени цикъла.  
 Дейностите, извършвани на площадката най-общо се свеждат до отглеждане на свине 
майки (опрасване и развъждане), отглеждане на подрастващи прасенца и отглеждане на 
прасета за угояване (над 30 kg). В технологичен аспект, инсталацията се състои от системи за 
хранене, система за поене (основен консуматор на вода), система за вентилация (основен 
консуматор на електрическа енергия, емитер в атмосферния въздух и източник на 
промишлен шум), система за охлаждане, система за отвеждане на тора (основен емитер на 
производствени отпадъци), ЛПСОВ за пречистване на промишлени и битово-фекални 
отпадъчни води, склад за съхранение на производствени и опасни отпадъци и опасни 
химични вещества (дезинфектанти), пътна инфраструктура. 
 
 Единицата капацитет за инсталацията е 1 ското място (1 място за отглеждане). 

 

Системата за поене на свинете се състои от нипелни поилки, осигуряващи отделянето на 
водата на капки. Под всеки нипел се разполага чашка, която събира неизпитата от животните 
вода. По този начин се предотвратява загубата на свежа вода. Системата е основен 
консуматор на вода. 

 Системата за вентилацията в халетата осигурява ефективен въздухообмен и осигурява 
оптимален микроклимат, посредством изхвърляне на въздуха от помещенията, в които се 
отглеждат животните в околната среда. Вентилационната система се състои от покривни 
вентилатори, разположени по билото  на халетата за отглеждане на свине майки. Всеки 
вентилатор се състои от пропелер, който се задвижва от електродвигател, като максималния 
дебит на нагнетявания въздух се определя от оборотите на електродвигателя. 

Системата за осветление се състои  от МХЛ лампи, свързани с реостат и луксомер, които 
осигуряват динамична програма за осветление в халетата. Системата е нисък консуматор на 
ел.енергия. 

Системата за охлаждане се състои от водни пити, разположени на една от дългите страни 
на халетата. Този кръг функционира само в горещи летни месеци, каквито не са характерни 
за района на фермата. Системата е основен консуматор на вода през летните месеци.  

Отопление на прасетата за угояване и свинете майки не се изисква, тъй като топлината 
излъчваната от телата на животните е достатъчна за поддържане на оптимална температура 
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УПРАВИТЕЛ 

ЕКОЛОГ ТЕХНИЧЕСКИ 
СЪТРУДНИК 

ЕЛ.ТЕХНИК 

МЕХАНИК 

през зимата. Поддържането на микроклимат се осъществява чрез съвместната работа на 
системата за вентилация и системата за охлаждане. 

Отоплението на новородените прасенца и прасенцата-сукалчета се извършва с кварцови 
лампи, като за целта се използва електрическа енергия и превръщането ѝ в топлинна енергия. 
 След завършване на всеки жизнен цикъл следва фаза «депопулация», през която 
помещенията се почистват и се подготвят за следващо зареждане.  Периода се използва за 
поддръжка на системите за хранене, поене, вентилация и осветление.  Извършва се цялостен 
оглед на оборудването. Извършва се окончателно сухо, мокро почистване и дезинфекция на 
помещенията. Следват процеси на зареждане с нови животни, доставка на суровини и 
спомагателни материали.  
 
 Производствен капацитет на Инсталацията: 
Съгласно Условие 4 от КР максималния разрешен капацитет на инсталацията е: 
 

-  5 120 места за свине майки 
- 15 600  места за свине за угояване /над 30 килограма/  

 
Това е максималния капацитет на свинефермата, който може да бъде реализирана в рамките 
на 1 жизнен цикъл за свине майки и 4 жизнени цикъла за свине за угояване.   
Годишното производство на инсталацията (произведена продукция) съответства на 
годишния производствен капацитет (брой заети места). Тя се определя като сума от средно 
заетите места за всеки месец (към 31-во число на отчитания месец) в сектора за свине майки, 
респ. свине за угояване, разделени на броя на месеците, през които е работила съответния 
сектор.  За отчетената 2021 година, инсталацията  е работила 2 месеца. 
 В изпълнение на Условие 4.2.2  Операторът докладва, че годишното производство за 
периода на 2021г.  възлиза на   2 636  броя заети места за свине за угояване  и 0  броя заети 
места за свине майки, тъй като инсталацията за майки не е функционирала през 2021 
година.  
 
 Съгласно Условие 4.2.3., Операторът докладва следния брой постъпващи и 
напускащи животни, включително новородени и умрели: 
 

Сектор на инсталацията Свине майки Прасета за угояване 
Постъпили 0 0 
Напуснали 0 2 636 
Новородени (сукалчета) 0 - 
Умрели 0 0 

 
 Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната 

среда: 
Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната 

среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и 
служители, отговарящи по вземане на решения, 
относно отстраняване на възникнали несъответствия. 
Определени са отговорните специалисти и служители 
отговарящи по контрола на резултатите от 
отстраняване на възникналите несъответствия. 
Взаимодействията на отделните служители се описват 
със следната организационна диаграма. 
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 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 
РИОСВ Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. “Стара Планина” №2, ПК 143; 

През отчетния период   не е извършена проверка по изпълнение на условията в 
комплексното разрешително, от страна на Компетентния орган - РИОСВ Стара Загора.  

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 
Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”,  център Пловдив, гр. Пловдив, ул. 
ул."Янко Сакъзов" №35. 
 
3.2. Система за управление на околната среда: 
 
 Съгласно Условие 5 от КР е приложенна СУОС, с която Дружеството се стреми, да 
извършва цялостна оценка на всички дейности на площадката, чрез съпоставяне на текущите 
разходи на спомагателни материали, енергия и вода и произведената продукция. 
Използването и внедряването на по-нови технологии на отглеждане и по-добро техническо 
оборудване е една от целите за намаляване количеството на генерирани отпадъци за опазване 
на околната среда и опазване здравето на хората. 

 Структура и отговорности: 
Всички дейности по управление на околната среда се извършват от Еколога на дружеството, 
като работата му се подпомага от Технически сътрудник, Механик и Електротехник. 
Контролът и вземането на управлениски решения се извършва от Управителя. Механикът и 
Електротехникът са отговорните длъжностни лица за прилагане на инструкциите, свързани с 
измерване консумацията на ресурси и проверки на техническото състояние на системите на 
инсталацията. Техническият сътрудник осигурява обмен на информация и комуникация със 
заинтересовани страни, по отношение задълженията за спазване. 

 Обучение: 
Екологът извършва периодично обучение на лицата, отговорни за прилагане на КР, в т.ч. 
роля, отговорности и задължения. Извършват се периодични обучения по организация на 
аварийно планиране и работа с опасни химични вещества и смеси /дезинфектанти/. 

 Обмен на информация: 
Обменът на информация се извършва между между механика и електротехника и 
техническия сътрудник; последния документира и обобщава информация от механика и 
електротехника, по отношение прилагане инструкциите за мониторинг на техническите 
показатели на инсталацията и периодичната оценка за техническото състояние на системите 
на инсталацията. Обобщената информация се изпраща на Еколога по електронната поща. 
Екологът е отговорен за извършване на документиране на резултатите от системната оценка 
на работата на инсталацията в съответните записи към инструкциите от СУОС. Екологът 
изготвя и води всякаква комуникация със заинтересованите страни по прилагането на СУОС, 
както и периодична оценка на съответствието на измерените технически и емисионни 
показатели на работата на инсталацията с установените нормативни органичения. 
 Съгласно Условие 5.1 са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 
изисквани с разрешителното.  
Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели и 
за периодична оценка на съответствието на стойностите на тези показатели, съгласно 
условията в комплексното разрешително и (Условие 5.2 и Условие 5.3).  
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Във връзка с Условие 5.5 и Условие 5.7 се прилага писмена инструкция за периодична 
оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по 
Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, и се уведомява ръководния персонал за 
предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане 
съответствие с тези нормативни разпоредби.  

 Документиране: 
В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, 

регламентираща работата на инсталацията. 
Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се 

съхраняват на площадката от съответно отговорно лице на електронен  носител. 

 Управление на документи: 
Извършва се от Еколога. Всички документи се актуализират при промяна в работата на 

инсталацията или при влязъл в сила нов нормативен акт. Старите версии на документи се 
изземват и архивират и се заменят с нови, актуални. При промени в СУОС, задължително се 
информират отговорните длъжностни лица за въведените промени. 

 Оперативно управление: 
На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за 

експлоатация и поддръжка изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката на 
електронен носител и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване. 
Електронните версии на инструкциите, списъците и дневниците се съхраняват при Еколога. 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия: 
В Дружеството се прилагат утвърдени инструкции, които имат за цел да определят 

организацията и реда за действия при: 
 Мониторинг на технически и емисионни показатели 
 Периодична оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за 
ефективност на емисионните и техническите показатели, с определените в КР 
ограничителни условия. 
 Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия. 
 Периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на 
инсталацията и предприемане на необходимите организационни/технически действия за 
постигане съответствие с тези нормативни разпоредби  

 Записи: 
На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на 

техническите показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията по 
условията в КР. Изготвен е списък с всички документи доказващи съответствие с условията 
на КР. 

 Докладване: 
 Операторът извършва ежегодно докладване по прилагането на КР чрез предоставяне 

на компетентните органи на ГДОС. 
 
 Във връзка с изпълнение на условие 7.1. Оператора докладва, че за изтеклата 2021г. 
не са налични случаи на нарушения на норми на изпускане на замърсители, установени с 
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настоящото разрешително или друг нормативен акт. По тази причина не са уведомявани 
компетентните органи.  
 Съгласно условие 7.4., за докладваната година Операторът  е планирал  
преустройство и модернизация на инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки и 
свине за угояване, включващо, обновяване на оборудването, автоматизиране на процесите по 
отглеждане на свине за угояване в свинекомплекса и изграждане на фотоволтаичен парк с 
мощност 0.27 MW. За така заявените планирани промени на площадката, Операторът е 
информирал РИОСВ Стара Загора, която се е произнесла със Становище с изх. № КОС 01-
4679 ОТ 17.09.2021г.  
 През докладвания период не е настъпвала непосредствена заплаха от екологични 
щети, не са причинявани екологични щети, не са възниквали аварии и разливи на ОХВС, 
водещи до заплови замърсявания на почви и води, поради което компетентните органи не са 
уведомявани по реда на Условие 7.5 и Условие 7.6. 

 Актуализация на СУОС 
За докладвания период не са извършвани актуализации, свързани с прилагане на СУОС. 
 
3.3 Използване на ресурси 
 

Операторът осъществява контрол за ефективно използване на водата и енергията, 
както и минимизиране употребата на ресурси, като редовно следи за ефективността на 
производствената дейност, по отношение употребата на вода и електроенергия. 
 
3.3.1. Използване на вода 

 
Операторът използва вода за производствени и санитарни нужди от 3 бр. собствени 

водоизточници – тръбни кладенци. Водоползването се извършва при издадено актуално 
разрешително за водовземане от подземни води № 31520007/22.06.2007г., акт. с Решение № 
3981/05.10.2020г., съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него. Монтирани 
са измервателни устройства, отчитащи консумацията на свежа вода, добивана от тръбните 
кладенци.  

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка 
на технологичното оборудване, за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на 
площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. 
 През настоящата година са извършени 12 ежемесечни проверки за състоянието на 
водопроводната мрежа и установяване и отстраняване на течове, по смисъла на Условие 
8.1.4 от КР. Не са установени несъответствия и по тези причини не са предприемани 
коригиращи действия. 

Разработени са, внедрени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка 
на основните консуматори на вода – поилната инсталация към производствените сгради 
/халета/, съгл. Условие 8.1.3. За докладвания период не са установени несъответствия по 
прилагането на инструкциите. Данните са документирани. 
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Операторът разполага със записи на необходимите данни  за изразходваните 
количества вода през отчетния период на 2021г., в т.ч. и текущата консумация на 
инсталацията по месеци. 

В изпълнение на Условие 8.1.5.1 отчитането на консумацията на вода за 
производствени нужди на инсталацията по Условие 2 и в обхвата на Приложение 4 на ЗООС 
се извършва по монтирани разходомерни устройства – водомери. 

 
 Във връзка с изпълнение на условие 8.1.6.1., Оператора докладва изчислената 
стойност на годишната норма за ефективност при употреба на вода, m3/1 скотомясто: 
 -  Годишната консумация на вода за 1 скотомясто за отчетения период на 2021г., 
възлиза на 1,29 m3/ед.капацитет в сектора за свине за угояване, респ 0 m3/ед.капацитет в 
сектора за свине майки. 
 

Изчисляването на ГНЕ при употреба на вода е извършено при спазване на условия на 
6.5.1. на КР, като за периода на 2021г., през който е функционирала инсталацията е 
реализиран 1 жизнен цикъл в сектора за свине за угояване,  за  сектора за свине майки не е 
реализиран жизнен цикъл, тъй като този сектор не функционира. 

По изпълнение на условие 8.1.6.1. Операторът докладва че е налице съответствие на 
консумираната вода за производствени нужди с нормата по условие 8.1.2., тъй като 
получената стойност на ГНЕ при употребата на вода е по-малка от разрешената в условие 
8.1.2. (съгласно условие 6.5.2).  

За периода от предходните 5 години до настоящия момент не са отчетени 
несъответствия по отношение на количествата консумирана вода за производството на 
единица продукция. 

През докладваната година Операторът не е предприемал действия за подобряване 
ефективността на инсталацията по отношение употребата на вода за производствени нужди. 
Използването на вода през отчетния период  на 2021 г. е отразено в Таблица 3.1. 
 
Таблица 3.1 

 
Източник 

на 
вода 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

* 

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно 

количество 

Използвано 
количество за 

единица продукт 

 
Съответс

твие 

3 бр. тръбни  
кладенци 

- 
 

(391 497,1  
m3) 

 

Свине за угояване 
/над 30 кг/ 

1,36 m3/ед.продукция 

 
3 412  m3 

Свине за угояване /над 
30 кг/ 

1,29 m3/ед.продукция 

 
Да 

Свине майки 
 13,14 

m3/ед.продукция 
0 m3 

Свине майки 
0 m3/ед.продукция 

- 

 
* колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма 
за година. Документа регламентира единствено разходна норма за единица продукция. В скоби е посочено 
максимално годишното разрешено количество вода за животновъдни цели, определено с разрешителното за 
водоползване. 
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3.3.2. Използване на енергия 

 
Дружеството се електроснабдява от два отделни клона, като по този начин се осигурява 
двойно захранване, в случай на авария или повреда. Единият клон е от подстанция 
“Индустрия”, а другият клон е чрез отклонение на далекопровода, захранващ с. Камен. И 
двете захранвания са с високо напрежение 20kV. 

Консумацията на електроенергия за площадката се отчита посредством две измервателни 
устройства (електромери), които са  разположени: 

 във възлова подстанция и отчитащ консумираната електроенергия на всички 
инсталации, разположени на площадката на предприятието; 

 в трафопост № 4 – за захранване на външно водоснабдяване (трите броя кладенци с 
помпите към тях). 

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на ПСОВ  и 
отоплителните лампи при Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки и 
Инсталацията за интензивно отглеждане на подрастващи прасета, основни консуматори на 
електроенергия на площадката в изпълнение на Условие 8.2.1.2. 
  В изпълнение на Условие 8.2.2.1 се прилага инструкция Инструкция за измерване и 
документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди. 
Месечната и годишната консумация на електроенергия се измерва и изчислява на база 
показанията на измервателните устройства. Данните от измерването/изчислението на 
консумацията на електроенергия се документират, съгласно Условие 8.2.2.3., като  за 
докладвания период не са отчетени несъответствия по прилагане на инструкцията. Данните са 
документирани в записи към инструкцията. 

  Операторът не е предприемал допълнителни действия за подобряване ефективността 
на инсталацията по отношение на консумацията на ел.енергия за производствени цели. 

Разработена е и се прилага инструкция за измерване разхода на електроенергия. 
Съгласно Условие 8.2.2.1 от КР  се водят записи за отчитания годишен разход на 

електроенергия за площадката, както и стойността на годишната норма за ефективност при 
употребата на електрическа енергия.  Резултатите от прилагането на Инструкцията за оценка 
на съответствието на документираните количества ел. енергия с определените такива с 
условията на КР разходни норми, са налице данни и записи за отчетения период. 

В изпълнение на Условие 8.2.1. Операторът докладва:  
През 2021г. Дружеството е изразходвало 0,008 МW електроенергия за 

производство на единица продукция в сектора за свине за угояване и 0 MW при 
производството на единица продукция в сектора за свине майки. 

Операторът докладва, че през отчетния период количествата на консумираната 
електроенергия за производството на единица продукция съответстват на определената 
стойност на годишната норма за ефективност при употребата на електрическа енергия, 
посочена в условие 8.2.1.1, респ. таблица 8.2.1. на КР.  
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За периода от предходните 5 години до настоящия момент не са отчетени 
несъответствия по отношение на количествата консумирана на консумираната енергия за 
производство на единица продукция. 

Резултатите от потреблението на електроенергия са отразени в Таблица 3.2а.  
 
Таблица 3.2а 
Електроенергия Количество за единица 

продукт1), 
съгласно КР 

Използвано количество 
за единица продукт 

 
Съответствие 

 
Договор с 

“Електроразпределение”АД 
гр.  Сливен 

Свине за угояване /над 30 кг/ 
1,26 

MWh/ед.продукция 

Свине за угояване /над 30 
кг/ 

0,008 
MWh/ед.продукция 

Да 

Свине майки  
0,28 

MWh/ед.продукция

Свине майки  
0 

MWh/ед.продукция 
- 

 
Таблица 3.2б 

Топлоенергия Количество за единица 
продукт1), 

съгласно КР 

Използвано количество 
за единица продукт 

 
Съответствие 

Не приложимо - - -
*Забележка: КР не регламентира норма за ефективност при употребата на топлинна енергия. 

 
Инсталацията не се явява консуматор на топлинна енергия. 
 

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 
В производствения процес по отглеждане на свине за угояване  /над 30кг/ и свине майки се 
използват основно различни видове фуражни смески, дезинфектанти и горива /дизелово 
гориво за авариен дизелов агрегат/. Горива за работата на инсталацията не се използват. Като 
спомагателен процес – производство на ел.енергия в дизелов агрегат, при спряно 
електроподаване от електроразпределителната мрежа, се използва дизелово гориво – за 
работата на дизеловия агрегат. 
В КР не са заложени ограничения, по отношение на вида и количествата използвани 
суровини, спомагателни материали и горива. Не са предприемани действия за подобряване 
ефективността, по отношение употребата на суровини, спомагателни материали и горива. 

В изпълнение на Условие 8.3.3.1 Операторът докладва:  
 
Таблица 3.3.1 

 
Суровини 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица 

продукт1), 
съгласно КР 

 
Употребено 

годишно 
количество 

 
Количество за 

единица 
продукт 

 
Съответ 

ствие 

Фуражни смески 
за отглеждане на 

прасета за 
угояване 

- - 58,21  t 
0,022 

t/скотомясто 
- 

Фуражни смески 
за отглеждане на 

свине майки 
- - 0 t 

0 
t/скотомясто 

- 

* Забележка: Операторът няма  определени разходни норми в КР за употреба на суровини. 
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Таблица 3.3.2 
 
Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР  

Количество 
за единица 
продукт1), 
съгласно КР* 

 
Употребено 
годишно 
количество 

 
Количество 
за единица 
продукт 

 
 

Съответствие 

Дезинфектанти - - - -              -
* Забележка: Операторът няма  определени разходни норми в КР за употреба на спомагателни материали.  
 
Таблица 3.3.3 

Горива 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица 

продукт1), 
съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 

Неприложимо - - - - - 
* Забележка: Операторът няма  определени разходни норми в КР за употреба на горива. 
 
 
3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

 
Операторът съхранява спомагателните материали дезинфектанти в закрит склад с 

трайно изградена настилка – бетонен под, стабилни стени и покривна конструкция, 
резистентни на съхраняваните химикали. Складът няма гравитачна връзка с канализацията. 
Дизелово гориво се съхранява единствено в оборудване - в стоманен резервоар с двойни 
стени на дизеловия агрегат. Дизеловия агрегат е монтиран върху трайна настилка – 
стоманобетонов фундамент. 

Изготвен е доклад за оценка на съхранението на всички ОХВ  и С, както и инструкции 
за безопасно съхранение и безопасна работа. 

На площадката са осигурени всички информационни листи за безопасност за 
съхраняваните вещества. Персоналът е запознат със съдържанието им. Всички вещества се 
съхраняват в оригинални опаковки, етикетирани от производителите, съгласно  Регламент 
1272/2008 ЕО.  

Разработени са и се прилагат инструкции за съхранение, употреба и действия при 
разливи на ОХВ и С. Проведено е нарочно обучение с персонала, като със заповед са 
определени лицата, отговорни за съхранението на ОХВ и С. Прилага се инструкция за 
собствен мониторинг на склада за съхранение на дезинфектанти. Във връзка с изпълнение на 
условие 8.3.6.1, Операторът докладва, че за 2021г. са извършени 12 проверки по условията 
на съхранение на ОХВ и С в склада за дезинфектанти и резервоара за дизелово гориво в 
дизеловия агрегат. Не са отчетени несъответствия и по тази причина не са предприемани 
коригиращи действия.  

Операторът съхранява всички дезинфектанти в оригинални опаковки без нарушена 
цялост. 

Документирана е класификацията на Предприятието по чл. 103, ал.2 от ЗООС, като 
резултата от класификацията е, че съоръжението не притежава потенциал за възникване на 
големи аварии с ОХВ и С. 
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4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

 
Комплексното разрешително не вменява задължение на Оператора за извършване на  

собствен мониторинг на изпускащите устройства. Изпусканите организирано вентилационни 
газове имат произход на газове, генерирани в работна среда.  

Собствен мониторинг се предвижда посредством изчисляване на годишните 
количества на замърсителите по Единната методика за инвентаризация на емисиите от 
вредни вещества във въздуха. Съгласно указанията на МОСВ, за сгради, които са «нови 
изтичници на емисии» по смисъла на чл.1 т.16 на протокола към конвенцията от 1979г. за 
трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на 
подкиселяването еутрофикацията и тропосферния озон, емисионния фактор на замърсителя 
амоняк за свине майки и прасета за угояване е редуциран, тъй като се прилагат следните 
техники за намаляване на емисиите: 

-халета, оборудвани с канали за транспорт на отделената животинска тор по 
гравитчаен способ; 

-поддържане на сухи и чисти подове; 
-често отстраняване на полутечната оборска тор чрезгравитачна канализационна 

система и промиване 
-използване на помещения за отглеждане топ «бокс».   
 

 
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 
PRTR 
           
Оценката на вредните емисии от площадката в  атмосферния  въздух, водните обекти, 
канализационната система и почвата са докладвани в Таблици 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8, с което е 
изпълнено Условие 9.7.6 и Условие 9.7.7. 
От площадката се заустват промишлени отпадъчни води във водни обекти. Пречистени 
отпадъчни води след ЛПСОВ се заустват в градски канализационен колектор на «В и К 
Сливен» ЕООД, поради което е налице задължение за докладване на непреките емисии в 
отпадъчните води. 
 
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 
 Работата на инсталацията за отчетения период на 2021г. се осъществява единствено 

при използване на вентилационните системи и изпускащи устройства, посочени в Таблица 
9.1. на разрешителното при спазване на условие 9.1.1.  

Операторът прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на 
неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирните 
емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им, съгласно Условие 
9.2.2. За докладвания период не са регистрирани източници на неорганизирани емисии на 
площадката и по тази причиниа не са предприемани мерки за ограничаването им. 

Във връзка с изпълнение на Условие 9.2.3. Операторът прилага инструкция за 
извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 
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ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия. За докладвания период не са регистрирани 
несъответствия в прилагането на мерките за ограничаване наличието на неорганизирани 
емисии и по тази причиниа не са предприемани коригиращи действия. 
 Операторът спазва разпоредбите на Условие 9.2.5. за намаляване емисиите на амоняк, 
като прилага използване на следните техники: 
 Халетата са оборудвани с канали за транспорт на отделената от животните тор по 

гравитачен способ 
 Поддържане на сухи и чисти подове 
 Често отсстраняване на полутечния оборски тор чрез гравитачна канализационна 

система и промиване 
 Използване на помещения за отглеждане  тип бокс 

 
  По изпълнение на Условие 9.2.6, с цел намаляване на праховите емисии от всяка 
сграда за отглеждане на свине за угояване и на свине-майки на площадката, попадащи в 
обхвата на Приложение №4 от ЗООС,  се   прилагат  посочените по-долу техники: 
 прилагане на хранене ad libitum; 
 използване на гранулирани фуражи; 

 
  По изпълнение на Условие 9.2.7, с цел намаляване на общия екскретиран азот и 
фосфор, и същевременно задоволяване на хранителите нужди на животните, Операторът 
използва следната комбинация от техники: 
 Намаляване на съдържанието на суров протеин чрез хранителни дажби с балансирано 

съдържание на азот в зависимост от нуждата от енергия и лесно смилаеми 
аминокиселини. 

 Многофазово хранене с дажби, чиито състав е адаптиран към специфичните 
изисквания на периода на отглеждане 

 Използване на ензима фитаза за увеличаване на ефективността на усвояване на 
фосфора, съответно намаляване на екскретирания фосфор 
 
В изпълненени на Условие 9.3.2. е разработена и внедрена инструкция за 

предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на 
миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и 
др.  

Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, съгласно 
Условие 9.3.3. За докладвания период са извършени 12 проверки по изпълнение на 
инструкцията и не са установени несъответствия. По тези причини не са предприемани 
коригиращи действия. 

Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка за възможността за 
замърсяване с миризми в чувствителните рецептори, съгласно Условие 9.3.4. За докладвания 
период са извършени 12 проверки по изпълнение на инструкцията и не са установени 
несъответствия. По тези причини не са предприемани коригиращи действия. 
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Оператора докладва, че не са регистрирани излъчвания на интензивно миришещи 
вещества и няма постъпили оплаквания от интензивно миришещи вещества. За докладвания 
период не са установени несъответствия по прилагане на инструкциите, определени с 
Условие 9.3.2. Условие 9.3.3. и Условие 9.3.4. 
 
 Резултатите от изпълнение на всички инструкции са документирани и се съхраняват 
на площадката. 
 Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители съгласно 
изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са 
отразени в Таблица 1  на ГДОС. Данните се документират и съхраняват на площадката, с 
което е изпълнено Условие 9.7.1. 
 По Условие 9.7.6 и Условие 9.7.7, във връзка с Условие 9.7.4 и Условие 9.7.5, 
Операторът е предоставил подробни данни за изчисляване на количествата замърсители 
постъпващи в атмосферния въздух (амоняк и прах), количествата на общия екскретиран азот 
и общ екскретиран фосфор, както и данни за емитираните количества на замърсителите във 
въздуха за производството на единица продукция, в тесктовите записки след Таблица 1, на 
част Приложение към настоящия ГДОС. 

На територията на фермата не са налични и не се експлоатират съоръжения, 
съдържащи флуорирани парникови газове. 
 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
  
Потоците отпадъчни води от територията на комплекса се формират от: 

 Производствени отпадъчни води от халетата за отглеждане на животни и от 
кланичния пункт; 

 Битово-фекални отпадъчни води от санитарните филтри, административните сгради, 
столова, работилници; 

 Дренирани води от изсушителни полета, открити изгниватели и помощна площадка на 
ЛПСОВ. 

С Условие 10.1.1.1. е разрешена експлоатацията на локална Пречиствателна станция за 
отпадъчни води (ЛПСОВ), включваща: груба решетка, дъгови сита тип “Викирис”, 
калоуплътнител, усреднител, първичен утаител, биобасейн, вторични утаители с 
рециркулация на активната утайка. 
За разрешените с Условие 10.1.1.1 пречиствателните съоръжения са определени (Условие 
10.1.1.2): 
 контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява 

оптималната работа); 
 оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; 
 честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; 
 вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за 

тяхното изчисление. 
 
За поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, както и за 
поддръжката на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни 
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съоръжения, съгласно Условие 10.1.1.3 и Условие 10.1.1.5, на територията на площадката се 
прилагат  необходимите инструкции.  
  По Условие 10.2.2 и в изпълнение на Условие 10.1.1.4 и Условие 10.1.1.5 през 2021 
год. са извършвани ежедневни проверки за оценка на съответствието на стойностите на 
контролираните параметри на ЛПСОВ. В резултат прилагането на инструкцията по Условие 
10.1.1.6.2 не са констатирани несъответствия и по тези съображения не са предприемани 
коригиращи действия. 
 Данните от мониторинга на работата на съоръженията в ПСОВ, определени с 
комплексното разрешително, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 
контролираните параметри, честота на мониторинг и вида на оборудването за мониторинг, 
както и резултатите от периодичната им проверка, се документират и съхраняват на 
електронни формуляри. 
 Съгласно Условие 10.1.2.1. на Оператора е разрешено заустване на смесен поток 
пречистени отпадъчни води (производствени и битово-фекални) в селищна канализационна 
система на гр. Сливен, за което е налице актуален договор с „В и К Сливен“ ЕООД за 
отвеждане и пречистване на отпадъчните води, като се спазват  ИЕО, посочени в Таблица 
10.1.2.1. 
 В изпълнение на Условие 10.1.2.2 отделената кръв от кланичния пункт трябва  се 
събира в събирателни съдове и не се изпуска с отпадъчните води към ПСОВ. През 2021 год. 
кланичния пункт не е бил в екаплоатация. 
Заложен е собствен мониторинг, съгласно Условие 10.1.3.1 и Условие 10.2, на смесен поток 
отпадъчни води – производствени и битово-фекални, зауствани в селищната канализационна 
система на гр. Сливен. Точката на пробовземане ТП №.1 е на изход на ПСОВ, при 
преливниците на вторичните утаители. 
 През 2021 год. е спразено изискването за извършване на собствен мониторинг при 
спазване честотата на мониторинг, заложена в КР.  
 Поради ниският капацитет на експлоатация на свинекомплекса (сектора за свине  
майки и подрастващи прасета не функционира, а сектора за свине за угояване работи с едва 
16% от капацитета си) ПСОВ не може да функционира в нормален режим (не може да се 
поддържа ефективна микробиология в биобасейните, поради изключително ниско ХПК на 
вход в ЛПСОВ). Всички отпадъчни води се задържат в съоръженията на ПСОВ, като след 
минимум 6 месечен престой се предават за наторяване на земеделски площи. 
 През 2021 год. отпадъчните води са задържани в съоръженията на ПСОВ без да има 
заустване. Не са  установени несъответствия. 
 В изпълнение на Условие 10.2.4, Операторът докладва че през 2021 година не са 
провеждани СПИ на качествата на отпадъчните води, тъй като практически не е извършвано 
заустване на отпадъчни води, което е документирано в Протокол за липса на оток от 
акредитирана лаборатория. Протоколите за липса на оток за всяко тримесечие на 2021г. са 
докладвани в РИОСВ Стара Загора. 
 За 2021 година не са зауствани отпадъчни води в канализационната система или в 
повърхностни или подземни водни тела.  
 По Условие 10.2.7 Операторът докладва, че количествата на замърсителите в 
отпадъчните води, за производството на единица продукт възлизат на 0 kg/ед.продукт/y. 
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4.4. Управление на отпадъците 
 

"СВИКОМ" ЕООД, разполага с изградена и функционираща система за разделно 
събиране на отпадъците, генерирани на площадката. 

На площадката от работата на инсталацията се разрешава образуване на следните 
видове отпадъци: 

Отпадък Код 
 Пластмасови опаковки  15 01 02 
 Керемиди, плочки и керанични изделия 17 01 03 
 Дървесина (стърготини, изрезки и талаш) 17 02 01 
 Чугун и Стомана  17 04 05 
 Остри инструменти (игли, скалпели) 18 02 01 
 Луминесцентни тръби  20 01 21* 

 
 Предвиждат се операции по предаване за обезвреждане и оползотворяване на всички 
производствени и опасни образувани отпадъци. Сключени са договори  с лицензирани 
фирми, притежаващи съответния документ по чл.67 от ЗУО или комплексно разрешително и 
при наличие на сключен актуален договор. 
 В предвид на горното, на територията на дружеството са обособени три площадки: 
Площадка 1 – Ветеринарен пункт, Площадка 2 - складово помещение за временно 
съхранение на генерираните по време на работа  производствени отпадъци и  Площадка 3 - 
Склад за временно съхранение на генерираните по време на работа  опасни отпадъци. 
Площадка 1 и 2 са  с трайна настилка от бетон, върху които се извършва временно 
съхранение на отпадъците. С цел избягване на смесване на отделните отпадъци площадка 2 е 
секционирана, като са поставени табели върху всеки контейнер с наименованията на 
отпадъците и техните кодове по Наредба 2 за класификация на отпадъците. 
           За временно съхранение на опасни отпадъци е обособен закрит склад - площадка 3, с 
резистентен бетонов под, без връзка с канализацията. Достъп до склада има лице, определено 
със заповед на Управителя на дружеството.  Предвидена е възможност, луминесцентните 
лампи да  се съхраняват в добре затварящи се  метални контейнери, които не могат да 
взаимодействат с отпадъците,  като е осигурено минимум 2 грама сяра за килограм лампи. 
Съдовете са обозначени с видими табели „ОПАСЕН ОТПАДЪК“, код и наименование на 
отпадъка, съгласно Наредба 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците и са в 
съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци. 
           Осигурена е вентилация под естествена тяга и необходимите табели. 
            Класифицирането на отпадъците, начина на третиране, както и общо образуваните 
количества са докладвани и отразени във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1. 
Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 
предварителното съхраняване, причините за установени несъответствия и предприемане на 
корипгиращи действия с  определените такива в условията на разрешителното, съгласно 
Условие 11.3.7. За докладвания период не са установени несъответствия в начина 
предварителното съхраняване на отпадъци. 
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 Във връзка с докладването по Условие 11.9.2. и изпълнение на условие 11.7.1 се 
извършва ежемесечно отчитане на образуваните и предадени отпадъци. За отчетения период 
Дружеството е образувало  465,80 м3 странични животински продукти – свинска тор, които 
са задържани в ЛПСОВ. За докладвания период са образувани и предадени 43,88 t отпадъци 
с код 17 04 05 чугун и стомана от ремонтни дейности по халетата. 
 По всички разрешени отпадъчни потоци, Операторът информира, че за 2021г. са 
изготвени Годишни отчети по Приложение № 9. Данните са документирани, като за 
годишните количества образувани/предадени отпадъци са изготвени и подадени в НИСО  
годишни отчети по реда на Наредба 1. 

Налице са актуални  договори и приемно-предавателни протоколи.  Всички данни, от 
прилагането на инструкциите по условия 11.3.5, 11.4.2. и 11.7.3. са документирани и се 
съхраняват на площадката, съгласно условие 11.9.3. 
 За отчетния период, за количествата на образуваните отпадъци от дейността на 
площадката може да се направи заключение, че е налице съответствие, тъй като в 
разрешителния документ не са поставени ограничения за количествата на образувани 
отпадъци. За докладвания период са извършени 2 проверки и не са установени 
несъответствия при предварителното съхраняване на отпадъци. 
  Операторът извършва собствен мониторинг и води отчетност за образуваните, 
предадени и предварително съхранявани отпадъци, като следи тяхното количествено 
нарастване, периода на временното им съхранение и предаване за по нататъшно третиране. 
Води се необходимата документация, съответстваща с изискванията на нормативната уредба 
и условие 11.4.2 от комплексното разрешително, свързана с производствените и опасните 
отпадъци. По изпълнение на Условие 11.9.2. Операторът предоставя следните данни за 
образуваните годишни количества (за периода на докладване) е представен по-долу: 
 

Отпадък 
Количество 

t/y 
 Пластмасови опаковки  0 
 Керемиди, плочки и керанични изделия 0 
 Дървесина (стърготини, изрезки и талаш) 0 
 Чугун и Стомана 43,88 
 Остри инструменти (игли, скалпели) 0 
 Луминесцентни тръби 0 

 
В изпълнение на Условие 11.4.1., Операторът докладва че, транспортирането на 
образуваните отпадъци се извършва със специализиран транспорт на лицата, на които се 
предават отпадъците, в условията на актуален договор.  
Във връзка с Условия 11.7.1, 11.7.2 е разработена и се прилага инструкция за 
измерване/изчисляване на количествата образуваните отпадъци от дейността. 
В изпълнение на Условие 11.7.3 от КР, при прилагане на инструкцията за оценка на 
съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените в КР количества, не са 
констатирани несъответствия, тъй като в КР не са посочени органичения по отношение на 
годишните количества образувани отпадъци. 
Информацията за действията по отпадъците е отразена в Таблици 4 и 5 на Приложение 1. 
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Не се изпускат отпадъци извън площадката или почвите и по тези причини Операторът няма 
задължения да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, 
посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в 
приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на 
опасни и неопасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи, съгласно 
Условие 11.9.3. 
В изпълнение на Условие 11.3.3.1. Операторът докладва, че не е планирал промени в 
означени местата за временно съхраняване на отпадъците и по тази причина не е представил 
в РИОСВ актуализиран план на площадките за съхранение на отпадъци. 
За 5 годишния изминал период на прилагане на КР не са установени несъответствия по 
прилагане на инструкциите по Условие 11.3.7 и Условие 11.7.3. 
 
 
4.5. Шум 

 
 Във връзка с условие 12.3.3., Операторът докладва, че през отчетния период на 
2021г. няма постъпили, приети и регистрирани жалби и оплаквания от живущи около 
площадката, както и не са налице несъответствия с поставените в разрешителното 
максимално допустими нива. 
 За докладваната 2021г.  не е извършен собствен периодичен мониторинг на емисии 
на промишлен шум в околната среда, тъй като периода от м.февруари до м. декември 2021г. 
на площадката не са извършвани производствени дейности (инсталацията не функционира). 
 Разработени са и се прилагат инструкции за наблюдение и оценка на 
съответствието на измерените шумови нива. Данните от прилагането им се документират. 
 
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 

От дейността на инсталацията на площадката не се генерират замърсители, които да 
се изпускат в почвите. 

В т. 4.3. – Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на ГД е 
докладвано изпълнението на всички условия в КР, свързани с контрола на емисиите на 
отпадъчните води, и прилагане инструкциите за проверка на канализационната система. 

Операторът прилага инструкция по Условие 13.1.1 за периодична проверка за 
наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито. За докладвания 
период са извършени 12 проверки и не са установени несъответствия. 

Във връзка с Условия 13.1.2   от КР, оператора прилага Инструкции за периодична 
проверка за наличие на течове по тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и  за 
отстраняване на разливи от вещества, които могат да замърсят подземните води/почвата и 
третиране на образуваните отпадъци. Няма допуснати разливи и изливания на вредни и 
опасни вещества върху производствената площадка, респ. опасност от замърсяване на 
почвите и подземните води.  
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По условие 13.1.2. е налице заведен дневник за регистриране на датата и часа на 
установените разливи, причина за разливите, тяхната площ, състав и количество на 
замърсителя, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него. 

През отчетния период няма допуснати и регистрирани разливи на вредни и опасни 
вещества върху производствената площадка. 

В изпълнение на Условие 13.2.1, Операторът докладва, че е представил в РИОСВ и 
ИАОС, План за собствен мониторинг на почвите. Планът е утвърден от компетентните 
органи и се изпълнява с честота «веднъж на десет години».  

По изпълнение на условие 13.2.2.  Операторът не е извършвал собствен мониторинг 
на почви през докладваната 2021 година, тъй като с Таблица 13.2.2 към условието се изисква 
прилагане на наблюдение показателите на почви минимум веднъж на 10 години. 

  Данните от прилагането на всички инструкции да документирани и се съхраняват на 
площадката. 

Информацията за опазването на почвата и подземните води от замърсяване е отразена 
в Таблици 7 и 8 от Приложение 1. 
 
5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на 
КР (ИППСУКР) 

 
 За отчетения период не е разработвана и изпълнявана инвестиционна програма за 

привеждане в съответствие с условията в КР. 
 
6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 
   
 По условие 15. от КР, Операторът информира че за докладваната 2021г. не са 
регистрирани анормални режими на инсталацията. 
 Във връзка с изпълнение на Условие 16.5 от Комплексното разрешително 
Оператора докладва, че за отчитания период  временно е прекратил работата на сектора за 
отглеждане на свине за угояване и окончателно е извел от експлоатация секторите за 
отглеждане на свине майки и подрастващи прасета, за което е информирал РИОСВ Стара 
Загора, чрез внасяне на План по Условие 16.2 и План по Условие 16.3. 
 

7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
7.1 Аварии 
 
През изтеклия период на 2021 година на територията на площадката не е възниквал 

инцидент /аварийна ситуация/ и не са постъпвали оплаквания от заинтересовани страни. 
Информацията е докладвана в Таблица 9 от Приложение 1. 

 
7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е 
издадено КР 
 

През отчетния период на 2021 година, в дружеството не са постъпвали оплаквания и 
възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността и експлоатация на 
инсталацията. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в 
други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на 
населението в района. Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1. 
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8. Подписване на годишния доклад 
 
 

 
 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в 
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително  № 342-Н0/2008г., акт. с Решение № 342-Н0-И0-А1-ТГ1/2018г. на "СВИКОМ" 
ЕООД, площадка гр. Сливен, община Сливен. 

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

копия от този доклад на трети лица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпис: ………………………                                                        Месец  Март - 2022г. 
   /печат/ 
 
 
 
 
Име на подписващия: Николай Стефанов 
 
 
Длъжност в организацията: Управител 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ 

 
Таблица 1. Замърсители  по ЕРЕВВ и PRTR 

 
 
№ 

 
 

CAS 
номер 

 
 
Замърси- 
тел 
 
 
 
 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

Праг за 
пренос на 

замърсите-
ли извън 

площ. 
(колона 2) 

 
кg/год. 

Праг за 
произ-водство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

 
кg/год. 

 
във въздух 
(колона 1а) 

 
 

кg/год.

 
във води 
(колона 

1b) 
 

кg/год.

 
в почва 

(колона 1c) 
 
 

кg/год.
 

#1 74-82-8 
Метан 
(CH4) 

- 
(18 452) 

(С) 
    

 
#5 10024-97-2 

Диазотен 
оксид 
(N2O) 

 
- 

    

 
#6 7664-41-1 

Амоняк 
(NH3) 

- 
(6 853,6) 

(С) 
    

 
#86 

 

Фини 
прахови 
частици      
< 10 μm 

 
- 

    

 
 

Стойностите на емитираните замърсители са получени на база балансови изчисления 
за произведената продукция в рамките на годината /1 скотомясто за 1 жизнен цикъл/. 
Изчисленията на емисионните фактори за Първа група замърсители - метан са извършени 
съгласно актуализираната Методика за емисиите при производство на свине «Управление на 
тор по отношение на органични съединения» с Код на процес (SNAP CODE): 100503 (свине 
за угояване) и 100504 (свине майки). 

 
 Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката: 

Вид добитък EF в kg/брой животни годишно 
Метан 

Свине за угояване 7,00
Свине майки 7,00
 
 Изчисленията на емисионните фактори за Втора група замърсители диазотен оксид, 
амоняк и ФПЧ са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на свине 
«Управление на тор по отношение на азотни съединения» с Код на процес (SNAP CODE): 
100903 (свине за угояване) и 100904 (свине майки). Определяне на емисионните фактори 
(EF), съгласно методиката: 
 

Вид добитък 
EF в kg/заето място/ годишно 
Амоняк Диазотен оксид 

Свине за разплод и бременни свине 2,7 0 

Свине майки, включително прасенца в боксовете 5,6 0 

Подрастващи прасета (Отбити от кърмене прасенца) 0,53 0 
Свине за угояване и нерези 2,6 0 
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Изчисленията на ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА от емисиите на вредни вещества при 
посочените емисионни фактори се базират на утвърдената методика в РЪКОВОДСТВО ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ЕРИПЗ: 
 

 сектор за отглеждане на свине за угояване: 
1. Еметан =  2 636 бр. произведена продукция х 7,00 = 18 452 кг 
2. Еамоняк = 2 636 бр. произведена продукция х 2,6  = 6 853,6 кг 
 

 сектор за отглеждане на свине майки (свине за разплод и бременни свине; свине 
майки, включително прасенцата): 

1. Еметан = 0 бр. произведена продукция х 7,00 = 0 кг 
2. Еамоняк = 0 бр. произведена продукция х 2,7 = 0 кг (Свине за разплод и бременни свине) 
3. Еамоняк = 0 бр. произведена продукция х 5,6 = 0 кг (Свине майки, включително прасенца в 
боксовете) 
 

 сектор за отглеждане на подрастващи прасета (отбити от кърмене прасенца) 
1. Еамоняк = 0 бр. произведена продукция х 0,53 = 0 кг 
 
Обяснителни бележки: 
 
 Съгласно изискванията на Методиката, Операторът следва да докладва годишни 
емисии метан, амоняк, дизотен оксид и ФПЧ 10. 
 В използваните методики за разглежданата дейност не е определен емисионен фактор 
за замърсителя «ФПЧ 10». Замърсителя «Диазотен оксид» заема стойност нула, поради 
начина на съхранение на тора – в торова лагуна с УВ-устойчиво платнище. На площадката не 
се прилагат дейности по съхранение на тор в анаеробни лагуни, течна система, складиране на 
твърда фракция и пункт за изсушаване, наличе на паша и оградено място за паша и други 
дейности по третиране на тора. 

 
Съглсано Условие 9.7.7. Оператора докладва освен годишните количества на 

замърсителите по ЕРИПЗ и количествата, генерирани за производството на единица 
продукция. Тяхното определяне следва да се извърши по реда на Условие 6.2, като  
годишната емисия на даден замърсител се раздели на броя произведена продукция за 
годината: 
 
Еметан/ед.пр

* =  18 452   / 2 636 = 7 кг/ед. продукция 
Еамоняк/ед.пр

* =  6 853,6 /2 636 = 2,6 кг/ед. продукция 
 
Така изчислените количества замърсители, отделени за единица продукция съответстват на 
определените в Условие 9.1.3. 
 
В изпълнение на Условие 9.7.7 и Условие 9.7.6, във връзка с Условие 9.7.4., Операторът 
докладва обобщена информация от мониторинга на общия екскретиран азот и общия 
екскретиран фосфор, както следва: 

 сектор за подрастващи прасета (отбити от кърмене прасенца): 

Показател 
M 

фураж 
Cn Fn 

Р 
капацитет

N/P  
дажби 

N/P 
задържан 

N/P 
 екс 

N/P 
екс/място 

дименсия kg % - брой kg kg kg Kg/p 
Общ екскретиран N, 
изразен като N 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Общ екскретиран P, 
изразен като P2O5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 сектор за свине майки (включително прасенцата): 

Показател 
M 

фураж 
Cn Fn 

Р 
капацитет

N/P  
дажби 

N/P 
задържан 

N/P 
 екс 

N/P 
екс/място 

дименсия kg % - брой kg kg kg Kg/p 
Общ екскретиран N, 
изразен като N 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общ екскретиран P, 
изразен като P2O5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 сектор за свине за угояване: 

Показател 
M 

фураж 
Cn Fn 

Р 
капацитет

N/P 
 дажби 

N/P 
 задържан 

N/P 
 екс 

N/P 
екс/място 

дименсия kg % - брой kg kg kg Kg/p 
Общ екскретиран N, 
изразен като N 

58210,00 3,80 0,30 2636,00 2212 664 1548 0,59 

Общ екскретиран P, 
изразен като P2O5 

58210,00 1,20 0,25 2636,00 699 175 524 0,2 

 
Изчислените стойности на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор за едно 
заето място в рамките на докладваната година съответстват на разрешените такива в 
Условие 9.1.2. 
 

Таблица 2. Eмисии в атмосферния въздух 
Параметър Еди-

ница 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

 

Резултати от мониторинг 
 

Честота 
на 

монито- 
ринг 

 

 Съот- 
ветствие 
 
Брой/% 
 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Метан - - - - - - 
Диазотен оксид - - - - - - 
Амоняк - - - - - - 
Прах ФПЧ 10 - - - - - - 

 
Обяснителни бележки: Не приложимо 
 
Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във 
водни обекти/канализация 
 
За докладвания период ЛПСОВ не работи. Формираните отпадъчни води са събрани и задържани в ЛПСОВ. 
 

Параметър Единица НДЕ, 
Съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

Всяка емисия*, 
докладвана в таблица 1, 
колона 1 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- 

Дебит на отпадъчните 
води 

m3/ден 
m3/час 
m3/год. 

 
- 0 m3/год. 

 
Веднъж на 
тримесечие 

 
- 

рН 
 
единици 
рН 

 
- 

Липса на оток 
към точката на 

заустване

 
Веднъж на 
тримесечие 

 
- 
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Амониев азот kg 
 
- 

Липса на оток 
към точката на 

заустване

 
Веднъж на 
тримесечие 

 
- 

Фосфати (като фосфор) kg 
 
- 

Липса на оток 
към точката на 

заустване

 
Веднъж на 
тримесечие 

 
- 

Неразтворени вещества kg 
 
- 

Липса на оток 
към точката на 

заустване

 
Веднъж на 
тримесечие 

 
- 

БПК5 mg O2/l 
 
- 

Липса на оток 
към точката на 

заустване

 
Веднъж на 
тримесечие 

 
- 

ХПК mg O2/l 
 
- 

Липса на оток 
към точката на 

заустване

 
Веднъж на 
тримесечие 

 
- 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци  

 
Отпадък 

 
Код 

 
 

Годишно количество 

 
Годишно количество за 

единица продукт Времен 
но съхра-
нение на 
площад-

ката* 

 

 
Транспортиране - 

собствен транспорт/ 
външна фирма 

 
Съответ 

ствие 

Количест
ва 

определе
ни с КР 

t/y 

 
Реално 

измерено 
 
 

t/y

Количества 
определени с 

КР 

 
Реално 

измерено 

Пластмасови опаковки  15 01 02 N/A 0 
 
-

 
-

3 - Да 

Керемиди, плочки и керанични 
изделия 

17 01 03 N/A 0 
 
-

 
-

3 - Да 

Дървесина  17 01 02 N/A 
0 

- - 3 - Да 

Чугун и Стомана 17 04 05 N/A 43,88 - - 3 Маргарита ЕООД Да 
Остри инструменти (игли, скалпели) 18 02 01 N/A 0 - - 3 - Да 
Луминесцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* N/A 0 - - 1 - Да 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 

 
 

Отпадък 

 
 
 

Код 

 
 
Оползот
воряване 

на 
площадк

ата 

 
 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

 
 

Съответ 
ствие 

 
 

Обезврежд
ане на  

площадка
та 
 

Пластмасови опаковки  15 01 02 не не - да
Керемиди, плочки и керанични 
изделия 

17 01 03 не не 
 
- 

да 

Дървесина  17 01 02 не да 
 
- 

да 

Чугун и Стомана 17 04 05 не не Маргарита ЕООД да
Остри инструменти (игли, скалпели) 18 02 01 да не - да
Луминесцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* да не - да 

 
 
Таблица 6. Шумови емисии 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB 

(А) 

 
Измерено през 

деня/нощта 

 
Съответствие 

- - - - 
 
Таблица 7. Опазване на подземните води 
 

 
Показател 

Точка на 
пробовзема

не 

Концентрация 
в подземните 

води, съгласно 
Наредба 1/2010 

Резултати 
от 

мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

  
      

Операторът няма поставено условие в КР за извършване на мониторинг на подземни води. 
 
Таблица 8. Опазване на почви 
 

 
Показател  

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР 

 
Пробовземна 

точка 

 
Резултати от  
мониторинг 

 
Честота на  

мониторинг 

 
Съответст 

вие  

- - - - - -
 
 
Таблица 9. Аварийни ситуации 

 
Дата на   

инцидента 

Описание  
на 

инцидента 

 
 

Причини          

 
Предприети    

действия  

 
Планирани   
действия   

 
Органи, които  
са уведомени

- - - - - -
Не са възниквали аварийни ситуации. 
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Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е 
предоставено КР 
 

 
Дата на   

инцидента 

Описание  
на 

инцидента 

 
 

Причини         

 
Предприети    

действия  

 
Планирани   
действия   

 
Органи, които  
са уведомени

- - - - - - 

 
Обяснителни бележки: 

През отчетния период на 2021г. не са регистрирани оплаквания от работата на 
инсталацията. В дружеството няма постъпили възражения. Няма сведения за постъпили 
оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение 
по опазването на околната среда и здравето на населението в района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


