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1. УВОД 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине 

• Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)  

• Отглеждане на свине майки  

Адрес по местонахождение на инсталацията 

 Село Юделник, община Сливо поле, област Русе 

Регистрационен номер на КР 

 № 327-Н0-И0-А1/2018 

Дата на подписване на КР 

 16.01.2018 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

 01.02.2018 г. 

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

 “СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК” ООД 

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

 "СВИНЕКОМПЛЕКС - ЮДЕЛНИК" ООД 

 7061 с. Юделник, община Сливо поле, област Русе 

телефон: 081322286 

факс: 0813222286  

e-mail yudelnik@mail.bg 

Управител:  инж. Димитър Роглинов 

Лице за контакти 

 инж. Димитър Роглинов- управител 

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

"СВИНЕКОМПЛЕКС - ЮДЕЛНИК" ООД 

 7061 с. Юделник, община Сливо поле, област Русе 

телефон: 081322 2286 

факс: 0813222286  

e-mail yudelnik@mail.bg 

Управител:  инж. Димитър Роглинов 
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Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 

“СВИНЕКОМПЛЕКС Юделник” ООД е с предмет на дейност – производство и продажба на 
чисто породни разплодни свине и прасета за угояване. 

Свинете - майки се настаняват в индивидуални фиксирани боксове, които са монтирани 
върху частично скаров под . Всеки бокс е съоръжен с индивидуална хранилка и поилка. 
Храната постъпва по тръбен път, съоръжен със спирален транспортьор. Този път се захранва 
от бункер, разположен извън технологичното помещение и захранва цялото вътрешно 
пространство  /до всеки бокс, индивидуална хранилка/. Индивидуалната поилка 
представлява нипел свързан с централен водопровод. Измиването на  боксовете, скарите, 
пътеките, ваните и др. става с водоструйка. Дезинфекцията се извършва с разрешени от 
нормативната наредба дезинфектанти. За отопление на халетата за отглеждане на свине-
майки се използват електрически отоплителни тела –  лампи, килимчета, калорифери. 

Свинете за угояване  се настаняват в боксове, които са монтирани върху частично скаров 
под. Всеки бокс е съоръжен с хранилка и поилка. Храната постъпва по тръбен път. Този път 
се захранва от бункер, разположен извън технологичното помещение и захранва всяка 
хранилка. Поилката представлява нипел свързан с централен водопровод. Измиването на  
боксовете, скарите, пътеките, ваните и др. става с водоструйка. Дезинфекцията се извършва с 
разрешени от нормативната наредба дезинфектанти.  Халетата за отглеждане на свине за 
угояване не се отопляват.  

Производствен капацитет на инсталациите: 

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине 

• Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6.б) – 20 000 ското места (8 броя 
сгради) 

• Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в) – 2 700 ското места (6 броя сгради) 

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

• Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета (7 – 30 кг) -9 000 ското 
места (6 броя сгради) 

Реално производство за 2021 г. 

Данните представляват средно заети ското места за годината. 

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине 

• Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6.б) – 12 745.5 броя прасета, 2 
производствени цикъла; Единица продукт – 6 372.75 бр. животни (ското места за един 
жизнен цикъл). 

• Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в) – 1 154,75 броя майки, 1 производствен цикъл; 
Единица продукт – 1 154.75 бр. животни (ското места за 1 година). 

Брой постъпили животни в инсталацията: 0 бр. 
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Брой напуснали животни инсталацията: 24 216 бр. 

Новородени животни: 30 705 бр. 

Умрели: 3 072 бр. 

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

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се 
осъществяват от ръководител-ферма. Той е пряко подчинен на Управителя, а задължени да 
оказват съдействие и предоставят информация са всички обособени звена, разположени на 
територията на производствената площадката. 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

 РИОСВ - Русе 

 гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен” 

 гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60 
 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 2.1. Система за управление на околната среда 

Съгласно изискванията на условията, поставени в Комплексно разрешително № 327-
НО/2008, „СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК” ООД е разработил и внедрил Система за 
управление на околната среда. Системата е въведена на 15.11.2008 г.  

След издаване на решение за актуализация на комплексното разрешително № 327-Н0-И0-
А1/2018 г., подписано на 16.01.2018 г., влязло в сила на 01.02.2018 г. е извършена 
актуализация на системата за управление на околната среда. Актуализираните инструкции са 
въведени на 01.02.2018 г. 

2.2. Структура и отговорности 

В изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 327-Н0-И0-А1/2018 е определен 
персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в 
разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението им. 

2.3. Обучение 

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и в зависимост  от 
потребностите за обучение се изготвя годишна програма.  

Обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал и се състои в 
начална професионална подготовка и повишаване на квалификацията. 

2.4. Обмен на информация 

Поддържа се актуална информация за отговорните лица по изпълнение на условията в 
комплексното разрешително. 
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В разработените инструкции, част от СУОС е регламентиран редът за уведомяване при 
установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Регламентиран е редът за уведомяване в рамките на предприятието и редът за уведомяване 
на компетентните институции. 

2.5. Документиране 

Изготвен е списък на всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително – С-СУОС-
5.1. 

2.6. Управление на документите 

Разработена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с 
настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба – РИ-СУОС-5.5.  

2.7. Оперативно управление 

В изпълнение на условията, поставени в комплексното разрешително са  изготвени  всички 
изискващи се инструкции.  

Изготвен е списък на всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително – С-СУОС-
5.1. 

2.8. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Разработени са и се прилагат писмени инструкции за контрол на техническото състояние на 
оборудването и съоръженията, както и писмени инструкции за измерване или изчисляване на 
вредните емисии, съсдържащи изисквания за документиране, оценяване на съответствието, 
устанвяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия - РИ-
СУОС-5.2/5.3/5.4. 

2.9. Предотвратяване и контрол на аврийни ситуации 

Разработени са и се прилагат Инструкция за оценка на риска от авария при извършване на 
организационни и технически промени – РИ-СУОС-14.2., както и Инструкция с мерки за 
предотвратяване, контрол и ликвидиране на последствията от аварии РИ-СУОС-14.3. 

Разработени са и се прилагат писмени инструкции за контрол и поддръжка на оборудването. 

2.10. Записи 

Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и 
технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на 
условията в комплексното разрешително. 

Документират се и се съхраняват данни за причините за установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 

Процедурите, формулярите и отговорните лица за водене и съхраняване на записите са 
подробно разписани в инструкциите.  

2.11. Докладване 

Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно 
разрешително № 327-Н0-И0-А1/2018 г. на „СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК”ООД е 
изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
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предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., 
издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок. 

2.12. Актуализация на СУОС 

На този етап не се предвиждат съществени промени в работата на инсталацията и не се 
налага изменение на издаденото комплексно разрешително. 

През 2017 г. е публикувано ново заключение за  НДНТ за инсталации за интензивно 
отглеждане на птици или свине, прието с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 2017 
година. Във връзка с това и на основание чл. 124, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за опазване на 
околната среда, през м. януари 2018 година е издадено Решение № 327-Н0-И0-А1/2018 г. за 
актуализация на издаденото комплексно разрешително за инсталацията.  

В изпълнение на решението са преразгледани и актуализирани разработените инструкции, 
съобразно новите условия в него. Инструкциите са в сила от 01.02.2018 год. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

     3.1. Използване на вода 
Водоснабдяването на свинекомплекса се осъществява от един брой тръбен кладенц ТК1 
Издадено е разрешително за водоползване  № 11520088/2010 г., съгласно което е разрешено 
да се добива вода 110 000 м³/годишно.  

Изготвена е и се прилага инструкция  “Инструкция за  експлоатация и поддръжка на 
поилната инсталация, основен консуматор на вода за производствените нужди”. 

През 2021 г. са извършени 2 планови проверки на инсталацията. При проверките не са 
установени несъответствия. Резултатите от проверките са документирани. 

Изготвена е и се прилага инструкция ”Инструкция  за поддръжка и проверка на 
водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течовете и установяване на 
причините за тях.  

През периода са извършени 2 планови проверки, при които не са констатирани течове, 
разливания или други технически повреди по водопроводната мрежа. Резултатите от 
проверките са документирани. 

Разработена е и се прилага “Инструкция за измерване и документиране на изразходваните 
количества вода за производствени нужди. Оценка. Причини за несъответствие. Коригиращи 
действия.“ 

Използването на вода през  отчетния период на 2021  г. е докладвано в представената по - 
долу таблица. 

Таблица 3.1 – Използване на вода 

Източник 
на вода 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

м3 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 
м3/ед.продукт 

Използвано 
годишно 

количество 
м3 

Използвано 
количество за 

единица 
продукт 

м3/ед.продукт 

Съ-
ответ-
ствие 

Инсталация за отглеждане на свине за угояване 
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Собствен 
водоизточ-
ник 

- 4 5602,4 0,90 да 

Инсталация за отглеждане на свине майки 

Собствен 
водоизточ-
ник 

- 10 5989,4 5,19 да 

Не се установява несъответствие на използваните количества вода от оператора и тези, 
определени като допустими в КР. 

3.2. Използване на енергия 
Изразходваната електроенергия се мери с електромер. На площадката има монтиран само 
един електромер. Посочените стойности за консумация на електроенергия са изчислени на 
база вътрешни разходни норми  на дружеството, проектни разчети и други. Предвижда се на 
база тези норми да се изчислява и консумираната електроенергия по инсталации за в бъдеще.  

Изготвена е и се прилага  “Инструкция за експлоатация и поддръжка на  вентилатори, 
оборудване за хранене и поене - основни консуматори на електроенергия”. През 2021 година 
са извършени 2 проверки, при които не са констатирани несъответствия. Резултатите от 
проверките са документирани. 

Изготвена е и се прилага „Инструкция за изчисляване и документиране на изразходваните 
количества електроенергия, оценка, коригиращи действия.“           

През отчетния период не са констатирани несъответствия на измерените / изчислените 
количества електроенергия с определените такива. 

Използването на електроенергия през 2021 г. е докладвано в представената по - долу 
таблица. 

Таблица 3.2. – Използване на енергия 

Електроенергия / 
Топлоенергия 

Количество за единица 
продукт, съгласно КР, 

MWh/ед. продукт 

Използвано 
количество за 

единица продукт, 
MWh/ед. продукт 

Съответствие 

Инсталация за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) 

Електроенергия 0,102 0.080 Да 

Инсталация за отглеждане на свине майки 

Електроенергия 0,255 0.209 Да 

     3.3. Използване на суровини и спомагателни материали  

През 2021 г. на територията на “Свинекомплекс Юделник”ООД не са употребявани 
спомагателни материали, различни по наименование и в количества, превишаващи тези, 
определени в разрешителното. 

Разработена „Инструкция за измерване / изчисляване на годишните стойности на употреба 
на фураж. Документиране“ – РИ-СУОС-8.3.2.  
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Годишното количество използван фураж в инсталацията е представено в  Таблица 3.3. 

  Таблица 3.3. – Използване на суровини - фураж 

Суровини 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

т/год 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

т/год/ското 
място 

Употреба 
годишно 

количество, 

т/год 

Количество за 
единица продукт 

т/ското място 

Съот-
вет-

ствие 

Инсталация за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) 

Фураж - - 4 414 0,69 да 

Инсталация за отглеждане на свине майки 

Фураж - - 1 208 1,05 да 

В комплексното разрешително не е лимитирана годишната консумация на фуражи, както и 
не са определени годишни норми за ефективност на използваните фуражи. Поради което не 
се извършва оценка на съответствие. 

     3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на 
определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания. 

Всички химични вещества и препарати, включително масла, класифицирани в една или по 
вече категории на опастност, съгласно ЗЗВВХФП се съхраняват съгласно условията за 
съхранение, посочени в информационните листове за безопастност. На площадката се 
съхраняват копия от информационните листове и се представят при поискване от 
компетентния орган. 

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на 
опастност, съгласно ЗЗВВХФП, са опаковани, етикирани и снабдени с информационни 
листове на безопастност, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на 
класификация, опаковане и етикиране на химични вещества и препарати. Съхраняването на 
дезинфектанти се осъществява в оригинални опаковки в закрит склад на посочената в 
заявлението схема. 

Прилага се “Инструкция за периодична проверка на съответствието на съоръженията, 
складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните 
изисквания и условията  на разрешителното, установяване на причините за несъответствието 
и предприемане на коригиращи действия“ – РИ-СУОС-8.3.5.   

Всички складове, в които се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в 
една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, суровини, спомагателни 
материали и реагенти: 

 притежават подове, не допускащи просмукване на води или други течности в 
почвата; 

 нямат гравитационна връзка с канализацията; 
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През 2021 г. са извършени 2 планови проверки на складове за съхранение на спомагателни 
материали и горива. Не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са 
документирани. 
     

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

     4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество 
(емисия и/или употреба) е по-голямо то посочената прагова стойност. Отразени са също така и 
тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им 
в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно 
количество за съответното вещество.   

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

№ CAS 
номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 
пренос на 
замърс., 
извън 
площ. 
kg/год. 

Праг за 
производство, 

обработка 
или употреба 

kg/год. 

във 
въздуха 
kg/год. 

във 
води 

kg/год. 

в почва 
kg/год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6# 7664-
41-7 

Амоняк 
(NH3) 

10 000 

13 337,6 

 (23 337,6) 

- - - * 

86
#  

Фини 
прахови 
частици < 10 
μm (РМ10) 

50 000 

(1 088,5) 
- - - * 

В скоби са посочени изчислените стойности на годишните емисии.  

Превишенията на емисионните прагове са дадени на сив фон.   

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни 
вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите емисии от метан, диазотен 
оксид  амоняк за отчетния период и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”. За 
определяне на емисииите е използвана утвърдената със заповед № РД-165 / 20.02.2013 г. на 
Министъра на околната среда и водите Актуализирана единна методика за инвентаризация на 
емисиите на вредни вещества във въздуха. 

Съгласно условията в издаденото комплексно разрешително (актуализирано), се докладва 
пренос на следните замърсители: 

- пренос на замърсители в атмосферния въздух: 

амоняк (NH3) – чрез изчисление 
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прах – чрез изчисление 

общ екскретиран азот – чрез изчисление – не се докладва като пренос в атмосферния въздух  

общ екскретиран фосфор – чрез изчисление – не се докладва като пренос в атмосферния 
въздух. 

- пренос на замърсители във водите: 

не се изисква докладване за пренос на замърсителите във водите. 

- пренос на замърсители в почвите: 

не се изисква докладване за пренос на замърсителите в почвите 

- пренос на отпадъци: 

чрез изчисление 

ИЗЧИСЛЕНИЕ: 

• ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ: 

Съгласно утвърденият План за собствен мониторинг, операторът извършва изчисление на 
годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по следната формула: 

АМОНЯК: 

Nгод.=АА*НДНТ-СЕН 

АА – среден брой заети места годишно 

НДНТ-СЕН – съгласно табл. 9.1.2.2. на КР,  кг NH3 / жизнено пространство за едно животно / 
година 

параметър Категория животни НДНТ-СЕН (кг NH3/жизнено 
пространство за едно животно/година) 

До 21.02.2021 От 22.02.2021 

Амоняк, изразен 
като NH3 

Свине за разплод и 
бременни свине 

- 2,7 

Амоняк, изразен 
като NH3 

Свине-майки 
(включително 
прасенца) в боксове 

5,6 5,6 

Амоняк, изразен 
като NH3 

Подрастващи 
прасета (отбити от 
кърмене прасенца) 

- 0,53 

Амоняк, изразен 
като NH3 

Свине за угояване 2,6 2,6 

Резултатите от изчисленията на емисиите вредни вещества в атмосферния въздух са 
извършени на база:  6 372.75 ското места свине за угояване и  170 ското места свине майки (с 
прасенца), 5 959 ското места за подрастващи прасета и  984.5 ското места за свине за разплод 
и бременни свине.  

Свине за угояване: 2,6*6 372.75=16 569.15 кг/год. 
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Свине – майки (с малки прасенца) в боксове: 5,6*170=952.0 кг/год. 

Свине за разплод и бременни свине: 2.7*984.5=2 658.15 кг/год. 

Подрастващи прасета: 0.53*5 959=3 158.27 кг./год. 

Общо за инсталацията:  23 337,57 кг/год. 

Констатира се превишение на емисионния праг за амоняк, като стойността е дадена на сив фон. 

Съгласно условие 9.2.4. на издаденото актуализирано комплексно разрешително, операторът 
прилага мерки за намаляване емисиите амоняк във въздуха от сградите за отглеждане на свине 
на площадката, изразяващи се в: 

o Намаляване излъчването на повърхностите с тор – използване на скаров тип 
подове и изграждане на съоръжения под подовете за улавяне и задържане на 
торовите маси тип „водна възглавница“; 

o Премахване на торта (течната фракция) от канала тип „водна възглавница“ често 
към мястото за външно съхранение – посредством канали към два броя лагуни; 

o Подовете са изградени от повърхности, които са гладки и лесни за почистване; 

o Добър контрол на климата чрез вентилиране и охлаждане на халетата. 

Спазването на мерките гарантира постигането на емисионните фактори за амоняк, с които са 
извършени изчисленията.  

ПРАХ – ФПЧ10: 

Изчисленията са извършени на база емисионни коефициенти, определени съгласно европейски 
документи - EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2016 - B Manure Management, 
табл. 3.5. 

Емисионни коефициенти за свине за угояване: 
PM10 – 0.14 кг/животно/годишно;  

Емисионни коефициенти за свине-майки: 
PM10 – 0.17 кг/животно/годишно;  

Резултатите от изчисленията на емисиите вредни вещества в атмосферния въздух са 
извършени на база:  6 372.75 ското места свине за угояване и  1 154,75 ското места свине 
майки. 

Свине за угояване: 0,14*6 372.75=892,2 кг/год. 

Свине – майки: 0,17*1 154,75=196.3  кг/год. 

Общо за инсталацията: 1 088,5 кг/год. 

Не се констатира превишение на емисионния праг за фини прахови частици.  

Съгласно условие 9.2.6. на издаденото актуализирано комплексно разрешително, операторът 
прилага мерки за намаляване праховите емисии от всяко помещение за отглеждане на 
животни, изразяващи се в: 

o Прилагане на хранене al libitum 

o Използване на влажни фуражи, гранулирани фуражи или добавяне на мазни 
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суровини или свързващи вещества в системата за хранене със сухи фуражи; 

o Оборудване на складовете за сухи фуражи, които се пълнят пневматично, със 
сепаратори за прах; 

o Проектиране и експлоатация на вентилационната система с ниска скорост на 
въздуха вътре в помещението. 

Спазването на мерките гарантира постигането на емисионния фактор за прахови емисии, с 
които е извършено изчислението.  

В скоби са посочени изчислените стойности на годишните емисии. Превишенията на 
емисионните прагове са дадени на сив фон.   

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Източници на емисии в атмосферния въздух са аспирациите на вентилационните системи на 
халетата за отглеждане на свине.  

Изготвена е и се прилага „Инструкция за извършване на периодична оценка на 
съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри с определените 
стойности в табл. 9.1.2.1. и 9.1.2.2. Несъответствие, причини, коригиращи действия“ – РИ-
СУОС-9.1.2.3.  

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.2.2. за периодична оценка  наличието на 
източници на неорганизирани емисии, мерки за предотвратяване, оценка на съответствие и 
коригиращи действия.  

За отчетния период са извършени 2 планови проверки, при които не са констатирани 
несъответствия. Резултатите от проверките са документирани. 

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.2.3. за извършване на периодична оценка 
на спазването на мерките и ограничаване източниците на неорганизирани емисии. През 2020 
г. са извършени 2 проверки, при които не са констатирани несъответствия. Резултатите от 
проверките са документирани. 

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.3.2. за незабавни действия за 
идентифициране причините за поява на миризми и мерки за ограничаване на емисиите. За 
отчетния период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, 
извършвани на площадката. 

Съгласно Инструкция РИ-СУОС-9.3.3. за оценка спазването на мерките за предотвратяване / 
намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, са извършени 2 планови 
проверки, при които не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са 
документирани. 

Разработена е „Инструкция за периодична оценка на възможността за замърсяване с миризми 
в чувствителни рецептори“ – РИ-СУОС-9.3.4. За отчетния период е извършена една 
проверка, при която не е установено наличие на миризми в чувствителни рецептори. 
Резултатите от проверките са документирани. 

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, 
изпускани в атмосферата – емисии амоняк и прахови емисии. Същите се определят чрез 
изчисление, резултатите от което са представени в т. 4.1. на ГДОС. 
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Операторът е разработил План за мониторинг на общ екскретиран азот, общ екскретиран 
фосфор, емисии амоняк и прах в атмосферния въздух. Същият е одобрен от Директора на 
РИОСВ-Русе и Директора на ИАОС, съгласно изискванията на комплексното разрешително. 

Резултатите от мониторинга на общ екскретиран азот и фосфор са докладвани в следната 
таблица: 

Таблица 2 – Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица 

НДЕ,  

съгласно КР 

 

Свързан с 
НДНТ общ 
екскретиран 
азот/ фосфор  

 

Резултат от мониторинг 

Често-
та на 
мони-
торинг 

Съот-
вет-

ствие 
брой / 

% 

Непре-
къснат 
мони-
торинг 

Перио-
дичен 
мони-
торинг 

Общ 
екскретиран 
азот, изразен 

като N 

кг жизнено 
пространствo 

за едно 
животно/ 

година 

Свине-майки 

30,0 

- 

Свине-
майки 

19,3 

1 път 
годиш-

но 
да 

Свине за 
угояване  

13,0 

Свине за 
угояване  

4,63 

Подрастващи 
прасета 

4,0 

Подраст-
ващи 

прасета 

3,67 

Общ 
екскретиран 

фосфор, изразен 
като P2O5 

кг жизнено 
пространствo 

за едно 
животно/ 

година 

Свине-майки 

15,0 

- 

Свине-
майки 

11,83 

1 път 
годиш-

но 
- 

Свине за 
угояване  

5,4 

Свине за 
угояване  

3,14 

Подрастващи 
прасета 

2,2 

Подраства
щи прасета 

1,73 

Изчисленията са извършени на база одобрен План за мониторинг, съгласно дневна дажба на 
фураж за съответната категория животни, съдържание на азот и фосфор в дажбите и 
статистически данни за нивата на задържан азот и фосфор от всяка категория животни.  
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
На територията на “Свинекомплекс Юделник” ООД и изградена смесена канализационна 
система. Основни потоци отпадъчни води: 

 -битово-фекални отпадъчни води. Формират се от жизнената дейност на персонала. 
Тези води се смесват с производствените отпадъчни води и повърхностните води и се 
отвеждат съвместно с торовите маси към 3 броя лагуни.  

 - производствени отпадъчни води – торови маси. Формират се от жизнената дейност 
на отглежданите прасета и от измиването на помещенията. Водите се смесват с битово-
фекалните и повърхностните и се отвеждат към 3 броя лагуни. 

 - повърхностни води- формират се от топене на снегове и валежи от дъжд. Водите 
постъпват в площадковата канализация, смесват се с другите два потока и заедно се отвеждат 
в три броя лагуни. 

Водите се събират в 3 лагуни и се използват за наторяване.  

Разработена е и се прилага инструкция за проверка на техническото състояние и почистване 
на лагуните - РИ-СУОС-10.1.2.4.  Проверки се извършват 2 пъти годишно, като за периода не 
са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани. 

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на отпадъчните води. Същите се 
използват за наторяване на  земеделски земи. По тази причина не е провеждан собствен 
мониторинг на отпадъчните води и не е попълнена таблица 3. 

 
Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултат от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

- - - - - - 

С актуализация на издаденото комплексно разрешително за инсталацията е отменено 
условие 10.1.2.3., съгласно което се е изисквало докладване по ЕРИПЗ на замърсителите в 
отпадъчните води. Условието е отменено от 01.02.2018 г. Във връзка с това не се докладват 
годишни количества на замърсителите в отпадъчните води. 

4.4. Управление на отпадъците 

През 2021 г. на територията на “Свинекомплекс Юделник”ООД не са генерирани отпадъци, 
различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното. 

Управлението на отпадъците на територията на “Свинекомплекс Юделник”ООД  се 
извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се 
постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за 
последващо третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, 
притежаващи необходимите разрешителни документи. 

През 2021 г. не е извършвано предаване за обезвреждане/оползотворяване извън 
производствената площадка на отпадъци. 
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С изменението на комплексното разрешително на оператора, е отменено условие 11.1., и 
свързаните с него изисквания за документиране и докладване с ГДОС на годишните 
количества образувани отпадъци от инсталацията. 

Информация за годишните количества и дейностите с отпадъците генерирани от 
“Свинекомплекс Юделник”ООД се представени в електронната система НИСО. 

Във връзка с горното не са попълнени Таблица 4 и Таблица 5: 
 
 
 Таблица 4. Образуване на отпадъци 
 

Отпа-
дък Код 

Годишно количество Годишно количество 
за единица продукт 

Временно 
съхране-
ние на 

площад-
ката 

Транспор-
тиране - 
собствен 

транспорт 
/ външна 

фирма 

Съответ
-ствие 

Коли-
чества 

опреде-
лени с 

КР 
т 

Реално 
измерено 

т 

Коли-
чества 

опреде-
лени с КР 

Реално 
измерено 

- - Не са 
опреде-

лени 
- 

Не са 
опреде-

лени 
- 

- 
- 

Непри-
ложимо 

 
Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци 
 

Отпадък Код Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на 
външната  

фирма 
извършваща 
операцията 

Съответ-
ствие 

- - - - - - 

  

4.4.1. Образуване на отпадъците 

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с 
изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

Дружеството притежава заверени отчетни книги съгласно изискванията на Наредба 2, които 
ще попълва до необходимостта от заверка на нови по реда на горецитираната наредба. 

През 2021 г., операторът е регистриран в Национална информационна система за отпадъци 
(НИСО) и води отчетност на образуваните отпадъци в електронния регистър. 

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2021 г. са изготвени 
изискващите се по горецитираната Наредба № 1 Годишни отчети, в определения срок. 

С актуализиране на комплексното разрешително за инсталацията, считано от 01.02.2018 г. е 
отменено условие 11.1., съгласно което операторът е  имал задължение за периодична оценка 
на съответствието на количествата образувани отпадъци с условията на разрешителното, на 
причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 

„СВИНЕКОМПЕЛКС ЮДЕЛНИК”ООД - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2021 г.                              16/21 
 



 4.4.2. Събиране на отпадъците 

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в 
съответствие с изискванията на Глава ІІ,  Раздел I на ПМС № 53 / 19.03.1999 г. за третиране и 
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. За целта се извършват периодични 
огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция 
като резултатите от оценката също се документират. 

Отпадъците се събират по схемата на разделно събиране на отпадъците в съответствие с 
нормативната уредба. 

При събирането  отпадъците  се подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната 
опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и 
съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това. 

 4.4.3. Съхранение на отпадъците 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за 
временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета 
с ПМС № 53/19.03.1999 г. 

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на 
отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се 
прилага инструкция РИ-СУОС-11.3.9. За текущия период са извършени две проверки, при 
които не са констатирани несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за временно съхранение на отпадъците. Резултатите от извършените проверки са 
документирани. 

4.4.5. Транспортиране на отпадъците 

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва със собствен 
транспорт или от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в съответния 
договор.  

 4.4.6. Предаване на отпадъците 

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се 
извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи 
разрешително по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, комплексно разрешително 
и/или, лиценз по чл. 54 от ЗУО за дейности с отпадъци от черни и цветни метали. 

4.4.7. Документиране на дейностите с отпадъците 

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с 
изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

Дружеството притежава заверени отчетни книги съгласно изискванията на Наредба 2, които 
ще попълва до необходимостта от заверка на нови по реда на горецитираната наредба. 

През 2021 г., операторът е регистриран в Национална информационна система за отпадъци 
(НИСО) и води отчетност на образуваните отпадъци в електронния регистър. 
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За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2021 г. са изготвени 
изискващите се по горецитираната Наредба № 1 Годишни отчети, в определения срок. 

4.4.8. Управление на странични животински продукти 

Страничните животински продукти се съхраняват в 3 броя земнонасипни лагуни със заглинени 
дъна. 

Разработена е Инструкция за оценка на съответствието на съхраняването с изискванията на 
условие 11А.1.“ – РИ-СУОС-11А.2. За периода са извършени две планови проверки, при които 
не са установени несъответствия. Резултатите от проверките са документирани.  

Въведен е дневник за регистриране на количествата торови маси, на кого са предадени и цели 
на използването им. За текущата година са предадени течни торови маси с обем от 19 660 т. 
Предадени са на „САФАРИ-М“ ЕООД, съгласно сключен договор. Използвани са за 
наторяване на земеделски земи, обработвани от дружеството.  

Действията по предаване на течни торови маси и количествата се документират.  

 4.5. Шум 

През 2021 г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по 
отношение шума от производствената площадка. 

През 2021 година не извършен мониторинг на шумови емисии, чиято периодичност е веднъж 
на две години, съгласно изискванията на КР. Мониторинг на шум е извършен през 2020 г. и се 
предвижда да се проведе през 2022 г. 

Не е попълнена таблица 6. 
Таблица 6. Шумови емисии 

Място на измерването Ниво на звуковото 
налягане в dB (А) 

Измерено през    
деня / нощта Съответствие 

- - - - 

Разработена е и се прилага „Инструкция за оценка на съответствието на установените 
еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на 
въздействие с разрешените такива, причини за несъответствия, коригиращи действия“ – РИ-
СУОС-12.2.  

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване      
На територията на “Свинекомплекс Юделник”ООД не се извършва пряко или непряко 
отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.        

Разработена е и се прилага “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито” – РИ-СУОС-13.1.2., включваща също 
така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане на 
необходимите действия за тяхното отстраняване. През 2021 г. са извършени 2 планови 
проверки, при които не са установени несъответствия. Резултатите от проверките се 
документират. 

Разработена е и се прилага  “Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване  на разливи или 
изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в 
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обвалованите зони)” – РИ-СУОС-13.1.4., включваща предприемане на необходимите действия 
за тяхното отстраняване до 12 часа  след откриването им, както и документирането им. 
Въведен е Дневник за регистриране на разливи. През 2021 г. – няма такива. 

Разработена е и се прилага  “Инструкция за предотвратяване наличие на течности в 
резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са 
установени течове, до момента на отстраняването им.“– РИ-СУОС-13.1.5. През отчетния 
период не са възниквали течове.  

Разработена е и се прилага  “Инструкция за периодична проверка и поддръжка на 
канаризационната система за отпадъчни води на площадката“– РИ-СУОС-13.1.6. През 
отчетния период са извършени 2 планови проверки, при които не са установени 
несъответствия. Резултатите от проверките са документирани.  

4.6.1. Опазване на почвите 

Операторът няма задължение за извършване на почвен мониторинг на територията на 
производствената площадка. 

Поради гореописаните причини не е попълнена Таблица 7. 
 

Таблица 7. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултат от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

- - - - - - 

4.6.2. Опазване на подземните води 

Операторът няма задължение за извършване на мониторинг качеството на подземните води в 
района на площадката. Поради тази причина не е попълнена таблица 8. 

Таблица 8. Опазване на подземните води 

Показател Точка на 
пробовземане 

Концентрация в 
подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

- - - - - - 
 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 
Съгласно действащото законодателство от „СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК”ООД не е 
изисквано разработване на Инвестиционна програма и такава няма.  

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 
През отчетния период не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации или 
части от тях, разположени на територията на “СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК”ООД. 

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 327-Н0-И0-А1/2018, са разработени 
“План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях” – П-СУОС-16.2. и “План 
за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях” – П-СУОС-16.3.  
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7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

     7.1. Аварии 

В изпълнение на условие 14.1. е разработена Оценка, дали към инсталацията са приложими 
изискванията на глава седма, раздел първи на ЗООС. Съгласно Доклад за класификация, 
предприятието не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.  

Разработена е и се прилага Инстукция за оценка на риска от авария при извършване на 
организационни и технически промени – РИ-СУОС-14.2. Извършена е оценка на 01.02.2018 г. 
с влизане в сила на актуализираното комплексно разрешително за инсталацията. Резултатът от 
оценката е – липсва риск. 

Разработена е и се прилага Инструкция РИ-СУОС-14.3. с мерки за предотвратяване, контрол и 
/ или ликвидиране на последствията от аварии. 

Въведен е Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация – РИ-СУОС-14.3., 
включващ: 

• измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в 
разрешителното; 

• непланирана емисия ; 

• смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което 
е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване; 

• инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е 
застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира 
незабавно. 

През 2021 г. не са регистрирани аварийни ситуации на площадката.  Поради тази причина не е 
попълнена таблица 9. 

Таблица 9. 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 инсталацията 

През 2021 г. в “СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК”ООД  не са постъпвали оплаквания от 
работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази 
причина не е попълнена изискващата се Таблица 10. 

Таблица 10 – Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите 
Дата на 

оплакването 
или 

възражението 

Приносител на 
оплакването Причини Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

- - - - - - 
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния 
Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 
327-Н0-И0-А1/2018 на “Свинекомплекс Юделник” ООД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този 
доклад на трети лица. 

 

Подпис:.................................      Дата:  30.03.2022 г. 

 

Име на подписващия: инж. Димитър Роглинов   с. Юделник 

 

Длъжност в организацията:  Управител 

„СВИНЕКОМПЕЛКС ЮДЕЛНИК”ООД - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2021 г.                              21/21 
 


	1. Увод
	2. Система за управление на околната среда
	3. Използване на ресурси
	3.1. Използване на вода
	3.2. Използване на енергия
	3.3. Използване на суровини и спомагателни материали
	3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

	4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда
	4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества
	Изчисленията са извършени на база одобрен План за мониторинг, съгласно дневна дажба на фураж за съответната категория животни, съдържание на азот и фосфор в дажбите и статистически данни за нивата на задържан азот и фосфор от всяка категория животни.
	4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
	4.4. Управление на отпадъците
	4.5. Шум
	4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

	5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)
	6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях
	7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения
	7.1. Аварии
	7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

	8. Подписване на годишния доклад

