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1.  УВОДНА ЧАСТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

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

“ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО”  АД

гр. Шумен

� “Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30)” - т. 6.6 б)

от Приложение 4 на ЗООС.

� “Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки” - т. 6.6 в) от

Приложение 4 на ЗООС.

� Фуражен цех

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията

“ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО”  АД, гр. Шумен.

тел: (054) 800 295

факс: (054) 800 926

e-mail: hcs@boniholding.com

1.3 Регистрационния номер на КР

Комплексно разрешително на "Хибриден център по свиневъдство" АД, гр. Шумен

№ 333-Н0/2008г.

1.4 Дата на подписване на КР

08.10.2008г.

1.5 Дата на влизане в сила на КР

16.07.2009г.

1.6 Име на собственика или на оператора

“ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО”  АД

гр. Шумен

1.7 Адрес, тел. номер, факс и e-mail на оператора / инсталацията

„Хибриден център по свиневъдство” АД

гр. Шумен, ул. „Пети километър”

тел: (054) 800 295

факс: (054) 800 926

e-mail: hcs@boniholding.com
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1.8 Име на лицето за контакти

Лице за контакти:

Марияна Димитрова Георгиева – изпълнителен директор

1.9 Телефон, факс и e-mail на лицето за контакти

тел. 054 / 800 295,

факс 800 926

e-mail: hcs@boniholding.com

1.10 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

Генплан на площадката с разположение на сградите за отглеждане на животни е

даден в Приложение №1 от настоящия годишен доклад.

• Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки

Разработена е технология за отглеждането на 1500 свине майки, 60 нерези, 300

ремонтни свине. Производствения процес е планиран и организиран така, че се отглеждат

свине-майки от различни физиологични състояния, нерези и прасета бозайници.

Осигурени са 1500 скотоместа за свине майки (без бозайници) в 11 сгради с 22 халета (по

две халета на сграда). Инсталацията попада в обхвата на Приложение 4 (точка 6.6 в) на

ЗООС.

Взети са под внимание необходимите общи и специални изисквания за отглеждане

на свине в тях. Спазват се и минималните изисквания за защита и хуманно отношение при

отглеждането на свине (Наредба №21, ДВ бр.5, 2006).

Основна цел на прилаганата технология за производство е то да се организира така,

че сградите и помещенията във фермата да бъдат постоянно заети, с малки периоди на

прекъсване, необходими за почистване и дезинфекция. Създават се възможности за

механизиране на производствените процеси, поддържане на оптимален микроклимат,

прилагане на диференцирано хранене и специализиране на труда, чрез преминаване от

грижата за едно животно, към грижата за група животни с еднакви изисквания.

Използват са следните принципи:

- Ритмично и непрекъснато производство на прасета;

- Размер на свиневъдната ферма, в зависимост от капацитета на фермата, се определя и

системата на опрасване и се определя ритъма на производство;

- Обособяване на бяла и черна зона в свинефермата;

- Изцяло пълно – изцяло празно;

- Ветеринарно-медицинска охрана;

- Еднопосочност на производствените линии.

Прилагат се следните елементи:

- Ранно отбиване на прасетата;

- Кръглогодишно опрасване;

- Разделно отглеждане на свинете в зависимост от категорията и физиологичното им

състояние;

- Отглеждането на категориите свине в отделни помещения при контролиран

микроклимат;
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- Механизиране и автоматизиране на производствените процеси;

- Пълноценно и диференцирано хранене.

Нерезите пепиниери се разполагат в отделна сграда в индивидуални боксове.

Храненето е ръчно в корита, а поенето с биберонни поилки. В сградата се обособява и

пункт за получаване на семенна течност и лаборатория за изследване и приготвяне на

дозите за осеменяване.

Свинете от физиологичните състояния отдих-заплождане и условна бременност се

разполагат в две други сгради, осигуряващи места за индивидуално отглеждане.

Храненето на свинете се осъществява от хранилки обслужващи всеки бокс. Доставката на

концентрираните фуражни смески е със стационарна установка от бункер разположен в

края на всяка сграда. Поенето се осъществява чрез биберонна поилка, монтирана над

хранилката. Торовата маса се съхранява в подподовото пространство на сградите и се

отвежда от там периодично. В помещенията се поддържа оптимален микроклимат.

Отглеждането на свинете от физиологично състояние опрасване и кърмене се

организира в 4 сгради. Във всяка една от тях са обособени по две самостоятелни

помещения. Предвидено е място за изкъпване на майките. Майките се настаняват в

боксовете два дни преди предполагаемата дата на опрасване и същинския кърмачен

период е с продължителност 30 дни. Предвижда се 3 дни за почистване, дезинфекция и

почивка на бокса. Стационарна установка доставя концентрираната фуражна смеска за

свинята до хранилка монтирана на пода на бокса. Прасетата-бозайници се хранят ръчно, в

групови хранилки монтирани на пода на бокса. Поенето е с биберонни поилки, за свинята-

майка и за прасетата. Осигурява се общо и локално отопление на помещенията.

Вентилационната система поддържа необходимия микроклимат. Торовата маса в рамките

на производствения цикъл се съхранява в подподовото пространство с водна възглавница

и се отвежда от там към ПСОВ след края на производствения цикъл.

• Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване

Организацията на производствения процес е планиран така, че да се отглеждат

прасета от 30 кг живо тегло до кланично тегло в границите 110-115 кг живо тегло.

Осигурени са 8500 скотоместа в  14 сгради с 28 халета (по две халета на сграда).

Инсталацията попада в обхвата на Приложение 4 (точка 6.6 б) на ЗООС;

Създадена е организация на производствения процес, така че да се отглеждат

прасета с живо тегло от 30 кг до кланично тегло в границите 110-115 кг живо тегло.

Използват се следните принципи:

- Ритмично и непрекъснато производство на прасета;

- Обособяване на бяла и черна зона в свиневъдната ферма;

- Изцяло пълно – изцяло празно;

- Ветеринарно-медицинска охрана;

- Еднопосочност на производствените линии.

Прилагат се следните елементи:

- Отглеждане на категориите свине в отделни помещения при контролиран

микроклимат.

- Механизиране и автоматизиране на производствените процеси

- Пълноценно и диференцирано хранене.
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Угояването на животните се осъществява за период от 75 дни, при среден дневен

прираст над 0,800 кг.

Прасетата за угояване и тест се отглеждат в 14 сгради със стоманобетонна

конструкция. Обслужването на прасетата се осъществява от централна пътека. Храненето

на животните е от хранилка, разположена между два съседни бокса. Фуражът се доставя

със стационарна установка от разположени в края на помещенията силози за

концентрирани фуражни смески. Храненето на прасетата е с концентрирани фуражни

смески за угоявани прасета. В помещенията се поддържат определени зоохигиенни

параметри, чрез вентилационна система. Сградите са съоръжени с напълно решетъчни

подове върху водна възглавница. Торовата маса се събира в подподовото пространство на

помещенията и се изпуска към ПСОВ в края на всеки производствен цикъл.

Съгласно издаденото комплексно разрешително на дружеството 333-Н0/2008г

капацитетът на инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване е 8500 бр.

скотоместа.

• Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета

Производствения процес е организиран така, че да се отглеждат прасета с живо

тегло от 8 кг до достигане на 30 кг живо тегло. Осигурени са 8400 скотоместа в 4 сгради с

8 халета (по две халета на сграда). Тази инсталация не попада в обхвата на Приложение 4

(точка 6.6) на ЗООС;

Създадена е организация на производствения процес, така че да се отглеждат

прасета с живо тегло от 8 кг до достигане на 30 кг живо тегло.

Използват са следните принципи:

- Ритмично и непрекъснато производство на прасета;

- Обособяване на бяла и черна зона в свиневъдната ферма;

- Изцяло пълно-изцяло празно;

- Ветеринарно-медицинска охрана;

- Еднопосочност на производствените линии.

Прилагат се следните елементи:

- Отглеждане на категориите свине в отделни помещения при контролиран

микроклимат;

- Механизиране и автоматизиране на производствените процеси;

- Пълноценно и диференцирано хранене.

Подрастващите прасета се отглеждат в 4 сгради. Храненето на животните се

осъществява от хранилка, разположена между два съседни бокса. Фуражът се доставя със

стационарна установка от разположени в края на помещенията силози за концентрирани

фуражни смески. Поенето на животните е от биберонни поилки монтирани в хранилката и

в бокса над скаровата част. В помещенията се осигурява общо отопление, а зоохигиенните

параметри се поддържат в границите на нормата от вентилационна система. Торовата маса

се събира в подподовото пространство на помещенията, чийто под е скаров върху водна

възглавница, и се изважда от там в края на всеки производствен цикъл.
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• Фуражен цех

Предназначението на фуражния цех е да произвежда смески за изхранване на

животните. Фуражният цех приема зърнени компоненти дозират се, прибавят им се

минерални добавки и след това се смилат.

1.11 Производствен капацитет на инсталацията

Максимален капацитет на инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4

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

Промишлена инсталация за интензивно

• Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6 б) – 8 500 бр. скотоместа (14 броя

сгради)

• Отглеждане на свине-майки (т. 6.6 в) – 1 500 бр. скотоместа (11 броя сгради)

• Фуражен цех - 13 400 т/год фураж

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

• Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета – 8 400 бр. скотоместа (4

броя сгради)

През 2009 година в производството са били заети 1 252 бр. скотоместа за

отглеждане на свине майки, 5 700 бр. скотоместа за отглеждане на свине за угояване

(над 30 кг) и 6 500 бр. скотоместа за отглеждане на подрастващи прасета.

Продукцията на фуражния цех за 2009 година е 10 554 т. произведен фураж.

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

Дружеството има назначено лице, което пряко да се занимава и да отговаря по

въпросите, свързани с опазване на околна среда, ръководството на свинекомплекса е

разработило и внедрило система за управление на околната среда съгласно издаденото

комплексно разрешително.

1.13 РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ – Шумен

Съединение 71, ет.3

9700 Шумен, България

1.14  Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена
инсталацията

Басейнова Дирекция Черноморски район с център гр.Варна

Адрес на Басейновата дирекция

гр. Варна, 9000

ул. “Александър Дякович” 33

e-mail:  bdvarna@bsbd.org
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно комплексно разрешително КР № 333-Н0/2008г. “Хибриден център по

свиневъдство” АД има задължението да внедри система за управление на околната среда

(СУОС).

Структура и отговорности:

Съгласно Условие 5.1 на КР

Изготвен е:

1. Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на условията в разрешителното;

2. Списък на персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на условията

в него, както и списък с имената на съответните служители;

Обучение:

Съгласно Условие 5.2 на КР

Дружеството има изготвена Процедура за обучение по околна среда (ПОС 5.2)

В нея е определен механизма за идентифициране на потребностите от обучение и

осъзнаване на персонала на дружеството, както и реда за провеждане на обучението по

опазване на околната среда. Процедурата включва и годишните програми за обучение на

персонала, според определените потребности, като и начина за тяхното актуализиране.

Обмен на информация:

Съгласно Условие 5.3 на КР

Дружеството има изготвена Процедура за обмен на информация по околна среда

(ПОС5.3)

Изготвен е:

1. Списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно

условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт

(включително) за спешни случаи);

Документиране:

Съгласно Условие 5.4 на КР

Дружеството има изготвена Процедура законодателство по околна среда (ПОС 5.4)

1. Всички документи, включително инструкции, изисквани с разрешителното са

изготвени и документирани и се съхраняват на площадката от съответното

отговорно лице;

Управление на документите:

Съгласно Условие 5.5 на КР

Дружеството има изготвена Процедура за управление на документи и записите по

околна среда (ПОС 5.5)

Оперативно управление:

Съгласно Условие 5.6 на КР

Изготвени са всички изисквани с разрешителното инструкции. Те се съхраняват на

площадката в писмен вид и при поискване се представят на компетентния орган.

Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия:

Съгласно Условие 5.7 на КР

Дружеството има разработена Процедура за управление на несъответствията по

околна среда (ПОС 5.7). С нея са определени принципите за прилагане на действията,
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предназначени за коригиране и предотвратяване неправилното функциониране,

неизпълнение или аномалии, които биха могли да причинят несъответствия по отношение

на околната среда или на управлението на системата за околна среда.

Изготвени са:

1. Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно

условията в комплексното разрешително;

2. Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на

емисионните и технически показатели с определените в условията на

разрешителното;

3. Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и

предприемане на коригиращи действия;

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Съгласно Условие 5.8 на КР

Изготвени са:

1. Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на

инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след

всяка авария;

2. Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии

Записи:

Съгласно Условие 5.9 на КР

Дружеството има изготвена Процедура за управление на документи и записите по

околна среда (ПОС 5.5)

Документират се:

1. Данните от наблюдението на емисионните и техническите показатели и

резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в

комплексното разрешително;

2. Данните за причините при установяване на несъответствия, както и

предприетите коригиращи действия;

3. Данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите, изисквани

в настоящото разрешително.

Съхраняват се:

1. Информацията/документите, изисквани по настоящото условие и се предоставят

при поискване от компетентния орган.

Докладване:

Съгласно Условие 5.10 на КР

1. Настоящият доклад е изготвен, съгласно “Методика за реда и начина за контрол

на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърдена от

Министъра на околната среда и водите;

2. Допълнителна информация, относно изпълнението на условията в

разрешителното се предоставя при поискване от компетентните органи

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

Съгласно Условие 5.11 на КР
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Ще се извършва актуализация на СУОС при актуализация или изменение на

издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова, както и

документацията по него.

Уведомяване:

Съгласно Условие 7.3 във връзка с Условие 7.1 на КР

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1 Използване на вода

Свинекомплексът се снабдява с вода за производствени и питейни нужди от

собствен водоизточник (1 бр. сондажен кладенец), разположен на 7 км север-северозапад

от свинекомплекса, в землището на с. Панайот Волово., при наличие на издадено актуално

разрешително за водоползване № 2153 0016/17.09.2007г..

Разрешеното годишно количество съгласно разрешителното е до180 000м
3
.

Отчитането на изразходваната вода става чрез измервателно устройство.

Прилагат се инструкции за:

• експлоатация и поддръжка на поилната система за свине за угояване, основен

консуматор на вода за производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.3.),

• поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на

течове и установяване причините за тях (съгл. Усл. 8.1.4.),

• измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за

производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.5.2),

• оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени

нужди с условията на разрешително и установяване на причините за

несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.1.5.3).

Табл.3.1-1 Разход на вода през 2009г.

 Източни
к на

вода

 Инсталация  Годишно
количество

съгласно КР

 Количество на

единица продукт

съгласно
1
 КР

 Използвано
годишно

количество

 Използвано
количество

за единица

продукт

 Съотве
тствие

 Инсталация

за интензивно

отглеждане

на свине за

угояване (над

30 кг)

 В КР няма посочени

норми
 4.5 м

3  55 650 м
3

 103 651 м
3
*

 (общо за

свинекомплексът)

 9,76 м
3
**  НЕ** 1бр.

собствен

сондаже

н

кладенец

 Инсталация

за интензивно

отглеждане

на свине

майки

 В КР няма посочени

норми

 

 13.3м3  16 401 м
3

 103 651 м
3
*

 (общо за

свинекомплексът)

 13,1 м
3  ДА

*Съгласно Условие 8.1.5.1. от КР дружеството трябва да отчита общото количество на изразходваната вода

за производствени нужди чрез измервателно устройство. Съгласно Условие 8.1.5.2 дружеството трябва да

измерва/изчислява количеството използвана вода за производството на единица продукт от инсталацията по

                                                
1 Единица продукт – 1 брой място за свиня майка/свиня за угояване (скотоместо) за една година
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Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, т.е инсталация за интензивно отглеждане на

свине-майки и инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване. Производствени води се

използват и от инсталация за отглеждане на подрастващи прасета (10-30кг), която е непопадаща в обхвата на

Приложение 4 от ЗООС. Разходната норма за едно скотоместо за подрастващо прасе е около 3,4 м
3
/год.

(взето е в предвид вода за питейни нужди на подрастващите прасета, вода за измиване, охлаждане чрез

пръскалки и разпиляване). От където следва че консумацията по отделни инсталации е както следва:

-инсталация за отглеждане на свине майки - 16 401 м3
/за 2009г

(в обхвата на Приложение 4 от ЗООС)

-инсталация за отглеждане на свине за угояване (на 30 кг.) 55 650 м
3
/за 2009г

(в обхвата на Приложение 4 от ЗООС)

-инсталация за отглеждане на подрастващи прасета - 22 100 м
3
/за 2009г

(непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС)

-пречиствателни съоръжения – 9 500 м
3
/за 2009г

обща консумация на вода за 2009г - 103 651 м3
/за 2009г.

** В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.1.5.3. от комплексното разрешително са

документирани несъответствия. Установени са причините за несъответствията. Основна причина за

завишеното количество изразходвана вода през 2009 година е продължаващата реконструкция в

свинекомплекса. Реконструкцията  беше съпътствувана от неколкократно измиване на всяка една от

сградите на мръсно, на чисто и последваща дезинфекция и фумигация. Тази принудителна оздравителна

мярка във ветеринарно отношение доведе до по-голям разход на вода през годината. През 2010 година

предстои реконструирането на още сгради в свинекомплекса като за това си намерение оператора е

уведомил РИОСВ-гр. Шумен от където е получил становище с изх. №4424/11.09.2009 на РИОСВ, че

намерението не подлежи на ОВОС и няма да има промяна в броя скотоместа,  съгласно издаденото

Комплексно разрешително №333-Х0-И0-А0/2008г. Очаква се през 2011година свинекомплекса да бъде в

нормален експлоатационен режим и количеството от 4.5 м
3
 вода за едно скотоместо за свиня за угояване да

отговаря на заложената норма в комплексното разрешително.

След извършената реконструкция на свинекомплекса по програма САПАРД всички

сгради, в които се отглеждат прасета отговарят на НДНТ по отношение на

водопотреблението. Помещенията са конструирани на технологията “Водна възглавница”

Това е съвременна технология, която цели да се намали до минимум консумацията на вода

от свинекомплекса.

Сравнение на водопотреблението на свинекомплекса с изискванията на НДНТ е

направено в Таблица 3.1-2. При сравнението е използван съответният BREF-документ

“Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs,

July 2003”.
Таблица 3.1-2: Сравнение с НДНТ по отношение на водопотреблението

Изисквания на НДНТ
Съществуващо

състояние
Съответствие

Управленски

решения за

отстраняване на

несъответствието

Почистване на халетата за животните с

машини с високо налягане след всеки

производствен цикъл.

Почистване на

халетата за

животните с

машини с високо

налягане след всеки

производствен

цикъл.

ДА –

Контрол на питейната инсталация за

предотвратяване на течове

Има утвърдени

инструкции за

поддържане и

проверка на

ДА –
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Изисквания на НДНТ
Съществуващо

състояние
Съответствие

Управленски

решения за

отстраняване на

несъответствието

водопроводната

мрежа. Състоянието

се следи в рамките

на текущата

техническа

поддръжка.

Водене на отчетност за ползваната вода

чрез измерване на консумацията

Има монтиран

водомер

ДА –

Откриване и отстраняване на течове При установяване

на авария се

предприемат

необходимите

мерки за

незабавното й

отстраняване.

ДА –

Използване на бетонова настилка със

система за дрениране и събиране на

отцедените води

Сградите за

отглеждане на

животните са

оборудвани с

решетъчни подове и

система за

дрениране и

събиране на

отцедените води

ДА –

В момента на подаване на настоящият годишен доклад дружеството е започнало

прилагане на инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните

количества вода за производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.5.2 от КР), като информацията се

документира в специално изготвен формуляр.

Консумацията на вода от животните в един свинекомплекс зависи от множество

фактори (околна температура, стрес, режим на хранене, режим на поилките, комфорт на

околната среда и т.н). От поясненията по-горе става ясно, че реконструираните сгради в

свинекомплекса, в които се отглеждат животни са в съответствие с НДНТ.

Реконструкцията на свинекомплексът е довело до оптимизиране на производствените

разходи чрез намаляване консумацията на вода, електроенергия и суровини. Съгласно

BREF-документ “Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of

Poultry and Pigs, July 2003” в  т.3.2.2.2 от документа се дават насоки за изискванията за

консумация на свежа вода в животновъдните ферми. Съгласно документа нужната

консумация на свежа вода само за питейни нужди на свине за угояване (от 25кг. до

кланично тегло) варира от 4 до 10 литра дневна консумация на скотоместо, допълнителен

разход на вода при за отглеждане на свине са производствени води за измиване,

разпиляване и повишаване консумацията на вода при горещи месеци (температури над

35°C). След направени изчисления се очаква при нормална експлоатация на

свинекомплекса с реконструирани сгради в съответствие с НДНТ и при продължителни

горещи месеци за една календарна година консумацията за едно скотоместо за прасе за

угояване да бъде максимално около 4.9 м
3
 годишно.
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3.2 Използване на енергия

Разходът на електрическа енергия се отчита общо за площадката посредством

измервателно устройство.

Прилагат се инструкции за:

• експлоатация и поддръжка на осветителните тела и вентилаторите, основни

консуматори на електроенергия (съгл. Усл. 8.2.1.2 от КР).

• измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества

електроенергия (съгл. Усл. 8.2.2.1 от КР).

• оценка на съответствието на измерените и изчислените количества консумирана

електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1 и установяване на

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за

отстраняването им (съгл. Усл. 8.2.2.2 от КР).

Табл.3.2-1 Разход на електроенергия през 2009г.

 Електроене
ргия/

 Топлоенерг
ия

 Инсталация  Количество на единица продукт

съгласно КР

 Използвано количество за

единица продукт

 Съответствие

 Инсталация за

интензивно

отглеждане на

свине за

угояване

 (над 30 кг)

 10,5 kWh / единица продукт  52,79 kWh / единица

продукт

 НЕ**

 Инсталация за

интензивно

отглеждане на

свине майки

 349.6 kWh / единица продукт  330.6 kWh / единица

продукт

 ДА

 
 
 
 

 електроенер
гия

 Фуражен цех  19.7 kWh/t произв. фураж  19,2 kWh/t произв. фураж  ДА

* Общото количество консумирана електроенергия в свинекомплексът е 1 308 000 kWh  за 2009.

Съгласно Условие 8.2.2.1. от КР дружеството трябва да измерва, изчислява и документира изразходваните

количества електроенергия. Инсталацията за отглеждане на подрастващи прасета не е в обхвата на

Приложение 4 от ЗООС и няма зададена отделна разходна норма за нея в Условие 8.2. от КР. Необходимото

количество електроенергия за едно скотоместо за подрастващи прасета е 39 kWh т.е. изразходваното

количество електроенергия за отглеждане на подрастващи прасета за 2009 година е 253 500kWh. За

отглеждане на свине майки от инсталацията за 2008 година са изразходвани 487 610 kWh. Изразходваното

количество за пречиствателните съоръжения е 228 000kWh /г.

-инсталация за отглеждане на свине майки - 413 911 kWh.

(в обхвата на Приложение 4 от ЗООС)

-инсталация за отглеждане на свине за угояване (на 30 кг.) 300 903 kWh.

(в обхвата на Приложение 4 от ЗООС)

-фуражен цех    202 636 kWh.

-инсталация за отглеждане на подрастващи прасета - 162 550kWh

(непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС)

-пречиствателни съоръжения – 228 000kWh

обща консумация на електроенергия за 2009г -                    1 308 000 kWh

**Количественото определяне на консумацията на електроенергия от отглеждане на селскостопански

животни е сложна задача за всички производства, тъй като тяхната организация и производство не са

хомогенни. Нещо повече консумацията на енергия зависи от прилаганата технология на производство, която

от своя страна зависи от структурните и производствените характеристики на фермата. Друг важен фактор

влияещ върху консумацията на енергия са климатичните условия. Събирането на данни за потреблението на
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енергия също е трудна, тъй като потреблението на енергия обикновено е променливо и често не се

наблюдава ясно. При подаване на данните в заявлението за издаване на комплексно разрешително,

реконструираните сгради на свинекомплексът не бяха населени с животни за отглеждане поради, което

нямахме пряк поглед за разходът на електроенергия за единица продукт при новите производствени

условия, поради тази причина е допусната техническата грешка в заявлението за издаване на комплексно

разрешително като е посочена по-ниска стойност за разход норма на електроенергия от реално

необходимата. При изчисленията не бяха взети в предвид, че използването на новите покривни вентилатори

и автоматични поилки и хранилки ще се увеличи разходът на електроенергия тъй като такива съоръжения не

бяха използвани в технологичната схема на производството преди реконструкцията. Обръщаме Ви

внимание, че след монтирането на допълнителните съоръжения въпреки по-високият разход на енергия за

тяхното функциониране това доведе до положителен ефект върху жизнената среда за животните и

работниците в свинекомплексът като покривните вентилатори предотвратяват натрупването вътре в

помещенията на вредни амонячни газове получени от физиологичните нужди на отглежданите животни.

Реконструкцията на сградите в свинекомплексът е извършена с цел намаляване разходите за производство

на единица продукт и в съответствие с препоръки публикувани в документа НДНТ за интензивно

отглеждане на птици и свине (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of

Poultry and Pigs, July 2003) за по ефективно използване на ресурсите нужни за производството на свине за

угояване.

За по-ефективната консумацията на електроенергия съгласно т.5.2.4 “Енергия” от документа НДНТ беше

извършено:

♦ Всички сгради са изградени и в някои от тях се използва естествена вентилация

♦ Инсталиране на вентилатори с автоматизиран режим на работа, намаляващ разходите на енергия.

♦ Използва се енергоспестяващо осветление.

♦ Периодично се прави оглед и при необходимост се почистват вентилационните системи

Съгласно дадената информация по-горе Ви обърнахме внимание, че консумацията на електроенергия варира

поради множеството производствени и климатични фактори които биха повишили или намалили нейната

консумация при определени условия. В документите за НДНТ за интензивно отглеждане на свине е

посочено че тази консумация в зависимост от начина на отглеждане при подобни производства на това в

“Хибриден център по свиневъдство” може да варира в порядък от 41kWh до 147kWh годишно за единица

продукт, като тези стойности се отнасят за свинеферми за отглеждане на свине за угояване с над 2 100

скотоместа (през 2009 година заетите скотоместа в “Хибриден център по свиневъдство” АД бяха 5 700).

Обръщаме Ви внимание че заложената стойност за електроенергия в КР е 10,5 kWh за единица продукт

което очевадно е нереалистично за постигане и е грешно заложено като норма. В този период всички

населени сгради вече са реконструирани и имат нормален експлоатационен режим. След направени

изчисления се стигна до извода че разхода на електроенергия в халетата за отглеждане на свине за угояване

ще варира от 50 до 110 kWh за единица продукт което както посочихме по-горе отговаря на НДНТ.

Сравнение на енергопотреблението на свинекомплекса с изискванията на НДНТ е

направено в Таблица 3.2-2. При сравнението е използван съответният BREF-документ

“Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs,

July 2003”.

Табл.3.2-2: Сравнение с НДНТ по отношение на енергопотреблението

Изисквания на НДНТ
Съществуващо

състояние
Съответствие

Решения за

отстраняване на

несъответствието

Използване на естествена вентилация,

където е възможно – за това е нужно

подходящ проект на сградата и на

боксовете и разполагане на сградите

съобразно преобладаващите въздушни

течения за подобряване на въздушния

поток; това важи само за нови сгради.

Всички сгради са

вече изградени. В

някои от тях се

използва

естествена

вентилация

ДА -

За сгради с механична вентилация – Инсталирани са ДА -
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оптимизиране на дизайна на

вентилационната система на всяка сграда

за осигуряване на подходящ

температурен контрол за постигане на

минимални вентилационни разходи през

зимата.

вентилатори с

автоматизиран

режим на работа,

намаляващ

разходите на

енергия.

За сгради с механична вентилация –

избягване на съпротивлението във

вентилационните системи посредством

чести прегледи и почистване на

вентилаторите и тръбите.

Периодично се

прави оглед и при

необходимост се

почистват

вентилационните

системи

ДА -

Използване на енергоспестяващо

осветление.

Използва се

енергоспестяващо

осветление.

ДА -

От поясненията по-горе става ясно, че заложената разходна норма в комплексното

разрешително е прекалено ниска от реално необходимото количество електроенергия за

едно скотоместо. При отговаряне на инсталацията на изискванията на НДНТ се вижда че

реалното необходимо количество електроенергия за единица продукт в животновъдна

ферма “Хибриден център по свиневъдство” АД е около 0.06 MWh /единица продукт до

0.1 MWh /единица продукт.

3.3 Използване на спомагателни материали

Прилагат се инструкции за:

• измерване/изчисляване и документиране на използваните количества горива и

спомагателни материали съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3

(съгл. Усл. 8.3.2.1 от КР).

• оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни

материали и горива с определените такива в Условие 8.3.1.2 на комплексното

разрешително и установяване на причините за несъответствията и предприемане

на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.2.2 от КР).

• поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и

площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията

по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на комплексното

разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемане на

коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.4.4 от КР).
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Табл.3.3-1: Използвани спомагателни материали през 2009г.

 Спомагате
лни

материали

 Инсталация  Годишно
количество

съгласно КР

 Количество на

единица продукт

съгласно КР

 Употребено
годишно

количество

 Количество за

единица продукт

 Съотве
тствие

 Инсталация за

интензивно

отглеждане на

свине за угояване

(над 30 кг)

 1,1t/y  3.0х10
-1
кг

/скотоместо

 6.9х10
-3
кг/бр.

произв. животни

 0,098t/y  0,17 х10
-1
кг

/скотоместо

 0.0034х10
-3
кг/бр.

произв. животни

 ДА 
 
 
 

 Дезинфект
ант  Инсталация за

интензивно

отглеждане на

свине майки

 2,6 t/y  5.9х10
-1

кг/скотоместо

2.8х10
-2
кг/бр.

произв. животни

 0,195t/y  1,5х10
-1
кг

/скотоместо

 0.0006х10
-2
кг/бр.

произв. животни

 ДА

Табл.3.3-2: Използвани горива през 2009г.

 Горива  Годишно
количество

съгласно КР

 Количество на

единица продукт

съгласно КР

 Употребено
годишно

количество

 Количество за

единица продукт

 Съответствие

 Дизелово гориво

 (за отопление
 на свине майки и

свине за

угояване)

 100t/y  В КР няма

посочени норми

 53 t/y  В КР няма

посочени норми

 ДА

3.4 Съхранение на спомагателни материали, горива и продукти

Прилага се инструкция за:

• поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и

площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията

по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на комплексното

разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемане на

коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.4.6 от КР).

През периода от влизане в сила на комплексното разрешително на свинекомплексът

16.07.2009г. до 31.12.2009г. от персоналът е извършван ежедневен визуален контрол за

наличието на течове и нарушение на структурната цялост на площадките за съхранение на

спомагателни материали и горива, които се използват в производството. Не са

констатирани несъответствия. всички химични вещества и препарати, включително масла,

класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се

съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за

безопасност (съгл. Усл. 8.3.4.1 от КР).

През периода от влизане в сила на комплексното разрешително на свинекомплексът

16.07.2009г. до 31.12.2009г. не е извършвана проверка на подземния резервоар за дизелово

гориво на територията на площадката. Такава проверка ще се извърши през календарната

2010година.
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА
СРЕДА

Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на

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

получени въз основа на измервания и изчисления.

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

Вредните вещества, които се изхвърлят от организираните точкови източници на

комплекса по свиневъдство са: Метан (CH4), Амоняк (NH3), Диазотен оксид (N2O) и

финни прахови частици прах (вещества под формата на малки твърди или течни частици

PM 10 от органичен и неорганичен произход).

Табл.4.1-1:

 Емисионни прагове

 (колона 1)

 

 №  CAS

 номер
 

 Замърсител
 

 във въздух

 (колона 1a)

 kg/год.

 във води

 (колона
1b)

 kg/год.

 в почва

 (колона 1c)

 kg/год.

 Праг за
 пренос на
 замърсител
и

 извън
площ.

 (колона 2)

 
 kg/год.

 Праг за
 производст
во,

 обработка
или

 употреба
 (колона 3)

 
 kg/год.

 1#  74-82-8  Метан
 (CH4)

 “-“
 С

 (27 808 кг)

 -  -  -  -
 

 5#  10024-

97-2

 Диазотен
оксид

 (N2O)

 “-“
 С

 (145,992 кг)

 -  -  -  -
 

 6#  7664-

41-7

 Амоняк
 (NH3)

 10 000

 С
 56 993.36 кг

 -  -  -  10 000

 С
 56 993.36 кг

 86#   Вещество под

формата на

малки твърди

или течни

частици

(PM10)

 “-“
 М

 (фуражен цех)

 и
 С

 (покривни
вентилатори)

 (5 336.88 кг)

 

 -  -  -  -
 

 Легенда:

 
 
 
 
 

 10 000

 С
 

 56 993.36 кг

 - емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ

 - начин на определяне на стойността M(измерена стойност),

Е(стойност, получена на база експертна оценка), С(изчислена стойност)

- изчислена стойност за 2009 година
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Изчисленията за извършени съгласно Условие 9.6.2. от комплексното

разрешително на дружеството.

Източниците, от които се отделят тези вещества са от вентилационните системи

към сградите за отглеждане на животни и фуражния цех Приложение №2 от доклада.

През периода (2009г.) не са извършени контролни измервания от РИОСВ на

емисиите на вредни вещества във въздуха.

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на наличие на източници на

неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява наличие

на такива.

Резултатите от изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния

въздух са направени на база 1 252 места за отглеждане на свине-майки през 2009 година

(“Инсталация за интензивно отглеждане на свине” - т. 6.6 в) от Приложение 4 на

ЗООС) и 5 700 места за отглеждане на свине за угояване през 2009 година (“Инсталация

за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30)”) - т. 6.6 б) от Приложение 4

на ЗООС.

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

въздух от дейността на свинекомплекса са използвани емисионни фактори от

актуализирана методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни

вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (ЕМЕР/CORINAIR 1997 и

2000г., 3 - то издание от месец септември 2004г.)

Азотни съединения - Дейността на дружеството попада в код (дейност и

съоръжение) - SNAP CODE 100904 и SNAP CODE 100903 – Свине-майки и Свине за

угояване.

Амоняк (NH3) – общо за 2009 г.

1 252 бр. места свине-майки х 16,43 кг/1 бр. животно годишно = 20 570,36 кг общо

за година

5 700 бр. места за свине за угояване х 6,39 кг/1 бр. животно годишно = 36 423 кг

общо за година,

Общо количество Азотни съединения за двете инсталации = 56 993.36 кг за 2009г.

Двуазотен оксид (N2O) - общо за 2009 г.

6 952  бр. места свине-майки и свине за угояване х 0,001 кг/1 бр. животно годишно

= 6,952 кг годишно

6 952   бр. места свине-майки и свине за угояване х 0,02 кг/1 бр. животно годишно

= 139.04 кг годишно

/складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване/

Общо количество = 145,992 кг за 2009г.

Метан - общо за 2009 г.

Дейността на фирмата попада в код (дейност и съоръжение) - SNAP CODE 100503

– Свине, код по CHEB-94 – 100503 (свине за угояване) и 100504 (свине майки)
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6 952  бр. места свине-майки и свине за угояване х 4 кг/1 бр. животно годишно = 27

808 кг общо за година

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

Количеството на изпуснати фини прахови частици (PM10) във въздуха е

определено на база изчисление с емисионни фактори от методиката  CORINAIR версия от

2007 год. с код на процесите 101004 (за свине-майки), 101005 (за подрастване) и 101006

(за угояване).

EF за PM10 за свиня-майка  -   0.45 kg/свиня-майка за година;

EF за PM10 за подрастване -   0.18 kg/прасе за година;

EF за PM10 за угояване -   0.42 kg/прасе за година;

1 252  бр. места свине за свине майки х 0,45/1 бр. животно годишно = 563,4 кг общо

за година

5 700  бр. места свине за угояване х 0,42/1 бр. животно годишно = 2 394 кг общо за

година

6 500  бр. места свине за угояване х 0,18/1 бр. животно годишно = 1 170 кг общо за

година

Емисии на прах от Фуражен цех

Обръщаме Ви вниманието, че изчисляването е направено на база протокол №2-Х от

25.01.2007 година измерването е извършено от изходящ въздуховод/комин/ на Фуражния

цех анализа е извършен от фирма “Пехливанов – Инженеринг” ООД. В настоящият

момент дружеството има сключен Договор №16/24.03.2010 с ИАОС Регионална

лаборатория гр. Шумен за изпитвания на отпадъчни газове. Като запитването за

извършване на измерванията е изпратено от “ХЦС” АД през календарната 2009 година

съгласно Приложение №6 от настоящия годишен доклад. Измерванията са извършени

през 2010 година поради неподходящи метеорологични условия за извършване на

измерването през 2009 година съгласно писмо с изх.№951/23.12.2009 от ИАОС-

Регионална лаборатория Шумен. В момента се очакват резултатите от изпитването.

Емисии на прах от Фуражен цех = 1 208.88 кг общо за година

Общо количество емитирани вещества под формата на малки твърди или

течни частици (PM10)– 5 336.88 кг общо за година

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния

въздух организирано.

На площадката има документирана информация за всички вещества и техните

количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на

замърсителите (ЕРИПЗ).

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на

площадката.
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Прилагат се:

• Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри

на пречиствателното съоръжение (Условие 9.1.3)

• Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на

контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените

оптимални такива в Таблица 9.1.3.1 и установяване на причините за

несъответствие и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.1.4.1)

• Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани

емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от

тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им (Условие 9.3.2)

• Инструкция за Предприемане на незабавни действия за идентифициране на

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

емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на

площадката (Условие 9.4.2)

Съгласно Условие 9.1.3 се извършва мониторинг на работата на пречиствателните

съоръжения. Няма констатирани несъответствия.
Таблица 4.2-1.

 
 Резултати от мониторинг

 
 Параметър

 
 Единица

 
 НДЕ,

съгласно КР  Непрекъснат
мониторинг

 Периодичен
мониторинг

 
 Честота на
монито

 ринг

 
 Съот-

ветствие

 брой
 %

 Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1:

 Прах /ФПЧ

 /фуражен цех

Аспирация

№191/

 mg/m
3  20  -  -  Веднъж на

две

години**

 -

 Прах /ФПЧ

 /покривни

вентилатори

от халета/

  *  *  *  *  *

 NH3   *  *  *  *  *

 N2O   *  *  *  *  *

 CH4   *  *  *  *  *

*няма изисквания в КР

** в настоящият момент дружеството има сключен Договор №16/24.03.2010 с ИАОС Регионална

лаборатория гр. Шумен за изпитвания на отпадъчни газове.  Като запитването за извършване на

измерванията е изпратено от “ХЦС” АД през календарната 2009 година съгласно Приложение №6 от

настоящия годишен доклад. Измерванията са извършени през 2010 година поради неподходящи

метеорологични условия за извършване на измерването през 2009 година съгласно писмо с

изх.№951/23.12.2009 от ИАОС-Регионална лаборатория Шумен. В момента се очакват резултатите от

изпитването.

След реконструкцията на свинекомплексът по програма САПАРД сградите, в които

се отглеждат свине отговарят на НДНТ. Основана цел на извършената реконструкция е

намаляване на използването на природните ресурси, снижаването на вредните емисии от

производството и въвеждането на екологично по-чисти технологии и съоръжения за

производството в свинекомплексът. В таблица 4.2-2 е направено сравнение с НДНТ по
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отношение на емисиите в атмосферния въздух. Голяма част от сградите в

свинекомплексът са на водна възглавница, което намалява изхвърляните в атмосферата

замърсители (метан, диазотен оксид, амоняк и финни прахови частици).

По-долу е направено сравнение с изискванията на НДНТ за интензивно

отглеждане на птици и свине (Reference Document on Best Available Techniques for

Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003).

Таблица 4.2-2.

Изисквания на НДНТ Съществуващо състояние Съответствие Мярка за

отстраняване на

несъответствието

Заплождане/Бременни свине

НДНТ е:

- напълно или частично

решетъчен под с

вакуумна система за

отвеждане на

отпадъчните води;

- частично решетъчен под с

намалена торова яма.

Решетъчен под с вакуумна

система за отвеждане на

отпадъчните води.

ДА –

Кърмещи свине (вкл.

прасенцата)

НДНТ е бокс с напълно

решетъчен метален или

пластмасов под и:

- комбинация от воден и

торов канал или

- промивна система с

торови канали или

разположена отдолу тава за

тор.

Бокс с напълно решетъчен

метален под и комбинация от

воден и торов канал.

ДА –

Угояване

НДНТ е:

- напълно решетъчен под с

вакуумна система за

отвеждане на

отпадъчните води, или

- частично решетъчен под с

намалена торова яма с

наклонени стени и

вакуума система, или

- частично решетъчен под с

централно повдигната

част или наклонен

масивен под в предната

част на всеки бокс, торов

канал с наклонени стени

и наклонена торова яма.

Изцяло решетъчен под с

вакуумна система за

отвеждане на отпадъчните

води.

ДА –
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4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Прилагат се инструкции за:

• Периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения по

Условие 10.1.1.2 (съгл. Усл. 10.1.1.2.3 от КР).

• Поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на всяко едно от

пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.2 (съгл. Усл. 10.1.1.3.1от КР).

• Периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните

параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.2 с определените в

Таблица 10.1.1.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на

коригиращи действия. (съгл. Усл. 10.1.1.3.2 от КР).

Няма констатирани несъответствия.

Съгласно Условие 10.1.2.1. “Предаването на смесен поток (производствени и

битово-фекални) отпадъчни води след ПСОВ (смесени със странични животински

продукти) да става единствено при наличие на сключени актуални договори за предаване

на странични животински продукти, когато същите се използват за наторяване, и при

спазване на условията в тях.

Не се разрешава заустване на отпадъчните води по настоящото условие в

канализационна система и/или воден обект.”

През календарната 2009 година дружеството продължава да зауства пречистените

отпадъчни води в р. Теке дере водоприемник втора категория, като през същата

календарна година “Хибриден център по свиневъдство” АД обжалва издаденото му

комплексно разрешително поради следните причини:

Съгласно изискванията на чл.122 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

(обн. ДВ бр. 91 от 25.09.2002г.) и чл. 8 от Наредба за условията и реда за издаване на

комплексни разрешителни (КР) (ПМС №62/12.03.2003, изм. и доп. ПМС №278/20.12.2005)

(Наредбата), операторът на инсталация/и, попадаща/и в категориите дейности съгласно

Приложение №4 на ЗООС подава заявление за издаване на КР до компетентния орган

(Изпълнителна агенция по околна среда - ИАОС) с формат, определен в Приложение №3

на Наредбата за КР и следва указанията, дадени в “Методика за попълване на заявление за

издаване на комплексно разрешително”, от 29.06.20005г.

Най-общо процедурата по издаване на КР на “Хибриден център по свиневъдство”

АД по смисъла на чл. 117 ал. 1 от ЗООС протича в следната последователност:
№ Процедурни стъпки

(етапи)

Срок Отговорник Забележка

1.

Изготвяне и подаване в

ИАОС на Заявление за

издаване на комплексно

разрешително (2

екземпляра на хартиен и 1

на електронен носител)

-
Операторът на

инсталацията

Операторът трябва да подаде

Заявлението

2. Преглед на заявлението 45 дни ИАОС Чл.10, ал.1 от Наредбата

3.

Посещение на място на

представители на

Компетентните органи, за

30 дни
Компетентните

органи

Чл.10, ал.3 от Наредбата

Това посещение не е

задължително и е по преценка
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№ Процедурни стъпки

(етапи)

Срок Отговорник Забележка

проверка на

съответствието с

изложените в Заявлението

данни и информация

на компетентните органи.

4.

Изпращане до Оператора

на указания с въпроси за

допълнителна информация

- ИАОС Чл.10, ал.4 от Наредбата

5.

Изготвяне и подаване на

Допълнено заявление (1

екземпляр на хартиен

носител) с отразени и

маркирани отговори на

допълнителните въпроси

(чернова)

30 дни Операторът Чл.10, ал.4 от Наредбата

6.

Уведомление до

Оператора за това, дали

Допълненото заявление

отговаря на изискванията

на Наредбата (дали се

приемат отговорите на

допълнителните въпроси)

7 дни ИАОС чл.11, ал.1 от Наредбата

7.

Внасяне на два оригинала

на допълненото заявление

в ИАОС и един оригинал в

съответната Община

- Операторът
Срокът се залага в писмото по

горното уведомяване

8.

Организиране на

обществен достъп до

Заявлението

14 дни
Компетентните

органи и Общината
Чл.11, ал.2 от Наредбата

9.
Обществен достъп до

Заявлението
30 дни

Компетентните

органи и Общината
Чл.11, ал.2 от Наредбата

10.

Изготвяне на техническа

оценка и проект на

комплексното

разрешително (КР)

- ИАОС

11.
Вътрешно съгласуване на

проекта на КР
30 дни

Компетентните

органи

12.

Уведомяване и изпращане

до Оператора на проекта

на КР. Организиране на

обществен достъп до

проекта на КР.

7 дни ИАОС

13.

Обществен достъп до

Проекта на КР. Оператора

се запознава с проекта и

изготвя становище.

30 дни

Компетентните

органи и

Операторът

Становището на Оператора

съдържа забележки, разяснения

и възражения по проекта на КР

14.

Консултации (преговори)

между компетентните

органи и Оператора по

окончателния вариант на

КР

-

Компетентните

органи и

Операторът

Провежда се среща в ИАОС, на

която се обсъждат забележките

и предложенията на Оператора,

които не са приети от ИАОС,

но подлежат на дискусия

15.
Предложение за издаване

на окончателно КР
7 дни

8

месеца

ИАОС
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№ Процедурни стъпки

(етапи)

Срок Отговорник Забележка

16.

Издаване на окончателно

КР, подписано от

Министъра на околната

среда и водите

14 дни МОСВ

В конкретния случай за оператор - “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр.

Шумен хода на процедурата по издаване на КР протече в следния ред:

1. С писмо, изх. № 18/22.01.2007г., “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр.

Шумен, подава в ИАОС заявление за издаване на КР, което е заведено като

процедура на ИАОС, вх. № 306-ШУ-752/30.01.2007г.(стъпка №1 от процедурата

посочена в табличен вид по-горе)

2. С писмо, изх. № 306-ШУ-752/14.05.2007г.) ИАОС изисква от “Хибриден център

по свиневъдство” АД, гр. Шумен да представи допълнителна информация към

заявление за издаване на КР, във връзка с чл. 10 ал. 4 от Наредбата. (стъпка №4

от процедурата посочена в табличен вид по-горе)

3. С писмо, изх. № 111/14.06.2007г., “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр.

Шумен, подава в ИАОС, вх. № 306-ШУ-752/18.06.2007г., допълнено заявление за

издаване на КР. (стъпка №5 от процедурата посочена в табличен вид по-горе)

4. С писмо, изх. № 306-ШУ-752/31.01.2008г., ИАОС уведомява “Хибриден център

по свиневъдство” АД, гр. Шумен, че представеното заявление отговаря на

изискванията на Приложение №3 на Наредбата и изисква представяне на

окончателен вариант на заявлението за издаване на КР в ИАОС и в съответната

община по местонахождение на инсталацията за обявяване на обществен достъп

до заявление в съответствие с изискванията на чл. 11 ал. 1 от Наредбата(стъпка

№6 от процедурата посочена в табличен вид по-горе)

5. С писмо, изх. № 19/07.02.2008г., “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр.

Шумен, подава в ИАОС, вх. № 306-ШУ-752/11.02.2008г) окончателно заявление

за издаване на КР. (стъпка №7 от процедурата посочена в табличен вид по-

горе)

6. Обществен достъп до заявление за издаване на КР в периода 22.02.2008 ÷

22.03.2008г. (стъпка №9 от процедурата посочена в табличен вид по-горе)

7. С писмо, изх. № 306-ШУ-752/07.07.2008г., ИАОС изисква от “Хибриден център

по свиневъдство” АД, гр. Шумен да представи допълнителна информация по

процедура по издаване на КР.

8. С писмо, изх. № 98/10.07.2008г., “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр.

Шумен, представя в ИАОС, вх. № 306-ШУ-752/14.07.2008г, допълнително

необходимата информация по процедурата по издаване на КР.

9. С писмо, изх. № 306-ШУ-752/31.01.2008г., ИАОС изпраща на “Хибриден център

по свиневъдство” АД, гр. Шумен проект на КР, като го уведомява, че на

основание чл. 15, ал. 4 от Наредбата е обявен обществен достъп до проект на КР и

изисква от оператора да представи своите забележки, разяснения и възражения по

изготвения проект на КР (в случай, че има такива) в съответствие с изискванията

на чл. 15, ал.5 от Наредбата. (стъпка №12 от процедурата посочена в табличен

вид по-горе)
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10. Обществен достъп до проект за издаване на КР в периода 31.07.2008 ÷

29.08.2008г. (стъпка №13 от процедурата посочена в табличен вид по-горе)

11. С писмо, изх. № 111/14.08.2008г., “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр.

Шумен, представя в ИАОС, вх. № 306-ШУ-752/15.08.2008г., становище по проект

за издаване на КР в съответствие с изискванията на чл. 15 ал. 5 от Наредбата.

(стъпка №13 от процедурата посочена в табличен вид по-горе)

Вариантът на проекта на комплексно разрешително, който беше представен на

обществен достъп и върху, който “ХЦС”АД изготви своето становище беше получен с

писмо от ИАОС с изх. № 306-ШУ-752/31.01.2008г.) (стъпка №13 от процедурата

посочена в табличен вид по-горе). След предаване на становището по проекта на

комплексното разрешително не са извършвани никакви други консултации и преговори

между оператора и компетентните органи т.е. стъпка №14 от процедурата, посочена в

табличния вид по-горе изобщо беше пропусната, което предполага съгласието на

компетентните органи и обществеността с проекта, който е бил на обществен достъп и със

забележките в становището, изготвено от оператора на база този проект.

На 22.10.2008г. в сградата на МОСВ на оператора “Хибриден център по

свиневъдство” АД, гр. Шумен официално беше  връчено комплексно разрешително КР №

333-Н0/2008г., издадено с решение № 333-Н0-И0-А0/2008г. на Министъра на околната

среда и водите, подписано на 08.10.2008г.

При прегледа на издаденото комплексно разрешително и на условията в него е

установено следното коренно различие между проекта на комплексното разрешително

разглеждан от оператора и издаденото му такова. Основна причина за подаването на

жалбата във ВАС беше огромното различие между Условие 10.1.2 от преглежданото от

оператора комплексно разрешително при стъпка №13 от процедурата и същото Условие

10.1.2  в издаденият от МОСВ окончателен вариант на разрешителното. В издавеното на

свинекомплекса комплексно разрешително в Условие 10.1.2.1 на оператора не се

разрешава заустване на отпадъчните води в канализационната система и/или воден обект.

В разгледаното от операторът разрешително, представено с писмо, изх. № 306-ШУ-

752/29.07.2008г. от ИАОС на оператора проект на КР Условие 10.1.2.1 е точно обратно и е

разрешено заустване на смесен поток (производствени и битово-фекални) отпадъчни води

след ПСОВ в р. Теке Дере, която е водоприемник ІІ категория. На оператора в нито един

момент от процедурата не му е било съобщено за изменението на цитираното по-горе

условие, което да предизвика такава драстична разлика. Обръщаме Ви внимание, че така

написано условието беше абсолютно неизпълнимо от свинекомплекса за календарната

2009 година и той беше принуден да функционира в нарушение с комплексното си

разрешително, тъй като нямаше алтернатива за третиране на пречистените си отпадъчни

води.

С писмо на ИАОС, изх. № 306-ШУ-752/29.07.2008г от оператора е изискано да

представи допълнителна информация за точката на заустване в р. Теке дере. Същата е

представена в ИАОС, вх. № 306-ШУ-752/15.08.2008г с писмо, изх. № 111/14.08.2008г. на

“Хибриден център по свиневъдство” АД, гр. Шумен, с което операторът е спазил

изискването да предоставя на компетентния орган необходимата информация във връзка с

процедурата по издаване на КР.

В резултат на гореизложеното в издаденото комплексно разрешително се

забранява заустване на поток отпадъчни води и неспазване на етапа от процедурата
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по издаване на комплексно разрешително - “Консултации между операторът и

компетентния орган по окончателния вариант на комплексно разрешително” в

съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни

разрешителни.

Обръща ме Ви внимание върху точка 5 от Инвестиционната програма на

“Хибриден център по свиневъдство” АД за дейността на ХЦС Шумен, която беше

приложена в заявлението за издаване на комплексно разрешително на дружеството.

Дружеството беше предвидило хидроизолация на съществуващите лагуни и

преустановяване на заустването до края на 2010 година. В момента на подаване на

настоящият годишен доклад по околна среда дружеството е изготвило нова

инвестиционна програма и е осигурило средства с които до края на настоящата 2010

година ще бъде изградена нова лагуна на територията на площадката на свинекомплекса,

ще бъдат монтирани нови пречиствателни съоръжения и закупуване на необходимата

техника за разпръскване на торта (телескопичен товарач, трактор, цистерна за течна

оборска тор, ремарке за разхвърляне на оборска тор) съгласно прилагането на “Правила за

добра земеделска практика”. За намерението си оператора е уведомил РИОСВ-гр. Шумен

от където е получил становище с изх. №4424/11.09.2009 на РИОСВ, че намерението не

подлежи на ОВОС и няма да има промяна в капацитета на инсталацията, съгласно

издаденото Комплексно разрешително №333-Х0-И0-А0/2008г.

Точка пет от ИППСУКР с която е кандидатствано за издаване на

разрешително

№ Дейности Инвестиции,

лв.

Начало на

дейността

Край на

дейността

5. Почистване, ремонт и

хидроизолиране на

лагуните

1 946 600 01.2008 31.12.2010

4.3.1 Емисии на производствени води

През 2009 година дружеството зауства пречистени отпадъчни води от

производството в р. Теке дере в нарушение на комплексното си разрешително съгласно

описанието дадено по-горе. Поради това несъответствие с условие от комплексното

разрешително дружеството има наложена санкция (Наказателно постановление

№4/11.02.2010).  Дружеството е предприело мерки за коригиране на това

несъответствие с разрешителното си. С новата си инвестиционна програма дружеството

е осигурило средства с които до края на настоящата 2010 година ще бъде изградена нова

лагуна на територията на площадката на свинекомплекса, ще бъдат монтирани нови

пречиствателни съоръжения и закупуване на необходимата техника за разпръскване на

торта (телескопичен товарач, трактор, цистерна за течна оборска тор, ремарке за

разхвърляне на оборска тор) съгласно прилагането на “Правила за добра земеделска

практика”. За намерението си оператора е уведомил РИОСВ-гр. Шумен от където е

получил становище с изх. №4424/11.09.2009 на РИОСВ, че намерението не подлежи на

ОВОС и няма да има промяна в капацитета на инсталацията, съгласно издаденото

Комплексно разрешително №333-Х0-И0-А0/2008г.



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително

№ 333-Н0/2008г на "Хибриден център по свиневъдство" АД – гр. Шумен

 “Хибриден център по свиневъдство” АД        март 2010 год. 25

4.3.2 Емисии на охлаждащи води

Охлаждащи води от производствената дейност на “Хибриден център по

свиневъдство” АД, гр. Шумен не се заустват в канализация или воден обект.

4.3.3 Емисии на битово-фекални води

Битово-фекални отпадъчни води от “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр.

Шумен след пречистване се заустват в река Теке дере като смесен поток с

производствените отпадъчни води.

4.3.4 Емисии на дъждовни води

Дъждовни води от площадката на “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр.

Шумен не се заустват в канализация или воден обект.

4.4 Управление на отпадъците

“Хибриден център по свиневъдство” АД има утвърдена от РИОСВ – Шумен

Програмата за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с условията на

Комплексното разрешително.

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията на територията на

“Хибриден център по свиневъдство” АД не се различават по вид (код и наименование) от

посочените в Комплексно разрешително № 333-НО / 2008.

Дружеството разполага с утвърдени от РИОСВ – гр. Шумен работни листове за

класификация на отпадъците, съгласно Наредба №3/01.04.2004 год. (обн. ДВ бр.

44/25.05.2004 год.).

Управлението на отпадъците се извършва въз основа на актуализираната програма

за управление на отпадъците. Обобщените количества на образуваните на площадката

отпадъци през 2009 г. са докладвани в Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2.
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Табл.4.4-1: Образуване на отпадъци през 2009г.

 
 

 Годишно количество

 
 

 Годишно количество за единица

продукт*

 
 
 

 Отпадък

 
 
 

 Код
 Количества
определени с

КР, t/y

 Реално
измерено,

 t/y

 Количества
определени с КР

 Реално
измерено

 
 Временно

съхранение на

площадката

 
 Транспортира
 не – собствен

транспорт /

външна фирма

 
 Съответ

 ствие
 

 Метални отпадъци  02 01 10  5  3,304    Да – Площадка №2  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Други хидравлични масла  13 01 13*  0,2  0  -  -  Да – Площадка №3  -  ДА
 Други моторни, смазочни и

масла за зъбни предавки

 13 02 08*  1  0,06  -  -  Да – Площадка №3  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Други изолационни и

топлопредаващи масла

 13 03 10*  0,2  0  -  -  Да – Площадка №3  -  ДА

 Хартиени и картонени

опаковки

 15 01 01  4  0,15  -  -  Да – Площадка №3  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Опаковки, съдържащи остатъци

от опасни вещества или

замърсени с опасни вещества

 (от дезинфектанти)

 15 01 10*  0,22  0,132  -  -  Да – Площадка №3  външна фирма
“БИО-С” ООД

 гр. Шумен

 за рециклиране

 ДА

 Абсорбенти, филтърни

материали, кърпи за изтриване

и предпазни облекла, различни

от упоменатите в 15 02 02

[износени работни облекла]

 15 02 03  0,3  0,01  -  -  Да – Площадка №2  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Излезли от употреба гуми  16 01 03  2  0,180  -  -  Да – Площадка №2  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Оловни акумулаторни батерии  16 06 01*  1  0,060  -  -  Да – Площадка №3  -  ДА
 Смеси от бетон, тухли,

керемиди, плочки, фаянсови и

керамични изделия, различни

от упоменатите в 17 01 06

 17 01 07  3  0  -  -  Да – Площадка №2  -  ДА

 Желязо и стомана (метални

отпадъци от строителство и

 17 04 05  7  40  -  -  Да – Площадка №2  За отчетния период
отпадъка не е

 НЕ**
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ремонти) транспортиран

 Отпадъци, чието събиране и

обезвреждане е обект на

специални изисквания, с оглед

предотвратяване на инфекции

(скалпели и игли от

ветеринарно – медицински

манипулации)

 18 02 02*  0,015  0,014  -  -  Да – Площадка №3  външна фирма
 “БИО-С” ООД

 гр. Шумен

 за обезвреждане.
 

 ДА

 Флуоресцентни тръби и други

отпадъци, съдържащи живак

 20 01 21*  0,2  0,005  -  -  Да – Площадка №3  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Смесени битови отпадъци  20 03 01  10  9  -  -  Не  Външна фирма
 “БКС” ЕООД – гр.

Шумен

 ДА

* Отпадъците от свинекомплексът се образуват от цялата площадка и не се генерират пряко от производствения процес поради което

не са посочвани като количества за единица продукция и нямат посочени норми в комплексното разрешително на дружеството

**В резултат от прилагане на инструкциите по Условие 11 от комплексното разрешително са документирани несъответствия.

Установени са причините за несъответствията. Отпадък с код 17 04 05 Желязо и стомана е образуван в по-големи количества през 2009

година от разрешеното в комплексното разрешително като причините за несъответствието е извършваната реконструкция на територията на

свинекомплексът както и от почистване на между сградните площи. В момента на подаване на настоящият доклад отпадъкът се съхранява на

разрешената площадка. При нормална експлоатация на свинекомплексът отпадък с 17 04 05 Желязо и стомана не би се образувал в

количества по-високи от заложените в Условие 11 от комплексното разрешително.
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Табл.4.4-2:   Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

 
 

 Отпадък

 
 

 Код

 
 

 Оползотворя
ване на

площадката

 
 

 Обезвреждане
на площадката

 Име на външната

фирма, извършваща

операцията по

оползотворяване /

обезвреждане

 извън площадката

 
 

 Съответствие
 

 Смесени битови

отпадъци

 
 20 03 01

 
 Няма

 
 Няма

 “БКС” ЕООД – гр. Шумен

 Код на извършваната

операция- D1

 
 ДА

 Отпадъци,

чието събиране

и обезвреждане

е обект на

специални

изисквания, с

оглед

предотвратяван

е на инфекции

(скалпели и

игли от

ветеринарно –

медицински

манипулации)

 18 02 02*  
 Няма

 
 Няма

 “БИО-С” ООД

 гр. Шумен

 Код на извършваната

операция- D1

 ДА

Прилагат се инструкции за:

• периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в

разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на

коригиращи действия (съгл. Усл. 11.2.8. от КР).

• периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци с

условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и

предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.3.8. от КР).

• действия при аварии, в съответствие с Приложение 5 на Наредба за изискванията

за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с

ПМС 53/19.03.1999 год. (съгл. Усл. 11.4.3. от КР).

• периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с

условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и

предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.4.4. от КР).

• оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на

отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания,

установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на

коригиращи действия (съгл. Усл. 11.5.2. от КР).

• измерване и изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с

условията за наблюдение (съгл. Усл. 11.7.2. от КР).

Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и

рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително

изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и

предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.5.2. от КР) е обединена с

Инструкцията за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените

в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за
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констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. (съгл. Усл.

11.6.2. от КР).

След влизане в сила на комплексното разрешително на свинекомплексът на

16.07.2009 година е извършена оценка на съответствието по Условие 11.2.8, Условие 11.3.8,

Условие 11.4.4, Условие 11.5.2, Условие 11.6.2. и Условие 11.7.3 в КР и не са установени

несъответствия. При проверката от РИОСВ няма констатирани несъответствия.

Резултати от извършената оценка по Условие 11.2.8, Условие 11.3.9, Условие 11.4.4

Описание на площадките за временно съхранение на отпадъците при

извършване на оценката и констатирани несъответствия съгласно Условие 11.2.8,

Условие 11.3.8 от КР:

Площадка №1: Смесени битови отпадъци

• площадката е открита, с трайна настилка (бетон);

• има ясни надписи за предназначението на площадката и вида на отпадъците,

които ще се съхраняват;

• има площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по

товарене и разтоварване на отпадъците;

• площадката е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта;

• има осигурен ограничен достъп;

• снабдена е с работеща противопожарна система (площадкови хидранти);

• на площадката няма да се извършва измиване на контейнери и работни

площи;

• няма да има отпадъчни води от измиване, обезвреждане и пр.;

• няма да има резервоари за съхранение на отпадъци на площадката;

• площадката не принадлежи към инсталации за изгаряне на отпадъци;

• не се съхраняват леснозапалими или реактивноспособни отпадъци;

• на площадката не се съхраняват анатомични, болнични или клинични

отпадъци:

• на площадката се съхранява само един вид отпадъци:

 – смесени битови отпадъци [смесени битови отпадъци]; код 20 03 01.

Площадка №2: Открита площадка за съхранение на смесени отпадъци

• има ограда;

• площадката е открита (без навес) и с трайна настилка (асфалт или бетон);

• има ясни надписи за предназначението на площадката и вида на отпадъците,

които ще се съхраняват;

• има оборудвани вътрешна площадка за престой на колите по време на

извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;

• ясно е отделена от останалите съоръжения в обекта;

• осигурен е ограничен достъп в рамките на свинекомплекса;

• снабдена е с работеща противопожарна система (пожарогасители и

площадкови хидранти);



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително

№ 333-Н0/2008г на "Хибриден център по свиневъдство" АД – гр. Шумен

 “Хибриден център по свиневъдство” АД        март 2010 год. 30

• на площадката няма да се извършва измиване на контейнери и работни

площи;

• няма да има отпадъчни води от измиване, обезвреждане и пр.;

• няма да има резервоари за съхранение на отпадъци на площадката;

• площадката не принадлежи към инсталации за изгаряне на отпадъци;

• на площадката няма да се съхраняват анатомични, болнични или клинични

отпадъци;

• няма да се съхраняват леснозапалими или реактивноспособни отпадъци;

• обособени са  отделни участъци за различните видове отпадъци.

• на площадката се съхраняват следните отпадъци;

- Метални отпадъци [бракуване на излезли от употреба машини,

съоръжения и оборудване, селскостопанска техника, пособия и

инструменти] код 02 01 10;

- Излезли от употреба гуми [износени автомобилни гуми] код 16 01 03;

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,

различни от упоменатите в 17 01 06 [отпадъци от строителство и ремонти]

код 17 01 07;

- Желязо и стомана [метални отпадъци от строителство и ремонти] код 17

04 05.

Площадка №3: Закрита площадка за съхранение на смесени отпадъци

• помещението е масивна сграда (ремонтна работилница);

• има ясни надписи за предназначението на площадката и вида на отпадъците,

които ще се съхраняват;

• ясно е отделена от останалите съоръжения в обекта;

• осигурен е ограничен достъп в рамките на свинекомплекса;

• снабдена е с работеща противопожарна система (пожарогасители и

площадкови хидранти);

• на площадката няма да се извършва измиване на контейнери и работни

площи;

• няма да има отпадъчни води от измиване, обезвреждане и пр.;

• няма да има резервоари за съхранение на отпадъци на площадката;

• на площадката се съхраняват течни отпадъци;

• на площадката има адсорбенти за ограничаване на евентуални разливи;

• площадката не принадлежи към инсталации за изгаряне на отпадъци;

• на площадката няма да се съхраняват анатомични, болнични или клинични

отпадъци;

• няма да се съхраняват леснозапалими или реактивноспособни отпадъци;

• местата за временно съхраняване на различните по вид отпадъци са означени

и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има

предвид и несъвместимостта на отпадъците;

• обособени са отделни участъци за следните видове отпадъци:

- Други хидравлични масла [от презареждане на хидравлични системи] код

13 01 13*;
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- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки [отработени масла от

МПС] код 13 02 08*;

- Други изолационни и топлопреносни масла [от подмяна на

трансформаторни масла] код 13 03 10*;

- Хартиени и картонени опаковки [от администрацията и ветеринарната

лечебница] код 15 01 01;

- Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с

опасни вещества [опаковки от медикаменти, ваксини и други препарати]

код 15 01 10*;

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни

облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 [износени работни облекла]

код 15 02 03;

- Оловни акумулаторни батерии [акумулатори от моторни превозни

средства] код 16 06 01*;

- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални

изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции [скалпели и игли от

ветеринарно-медицински манипулации] код 18 02 02*;

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак [от подмяна на

луминесцентни лампи] код 20 01 21*.

Страничните животински продукти от дейността на свинекомплекса се съхраняват

на площадка за временно съхранение № 5. Нейното описание е дадено по-долу:

Площадка №5: Площадка за компост

• площадката е с бетонова настилка и има ограда;

• има ясни надписи за предназначението на площадката и вида на отпадъците,

които ще се съхраняват;

• има оборудвани вътрешна площадка за престой на колите по време на

извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;

• ясно е отделена от останалите съоръжения в обекта;

• осигурен ограничен достъп в рамките на ПСОВ;

• на площадката няма да се извършва измиване на контейнери и работни

площи;

• на площадката не са възможни разливи и няма да има наличие на адсорбенти;

• няма да има резервоари за съхранение на отпадъци на площадката;

• площадката не принадлежи към инсталации за изгаряне на отпадъци;

• на площадката няма да се съхраняват анатомични, болнични или клинични

отпадъци;

• няма да се съхраняват леснозапалими или реактивноспособни отпадъци;

• на площадката се съхраняват:

− Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

[утайка (тор) от почистване на лагуните] код 02 02 04.
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Площадките за временно съхранение на отпадъци на свинекомплекса отговарят на

изискванията на Приложение № 2 към чл. 12 на Наредбата за третиране и

транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г.

План с всички площадки за временно съхранение на отпадъци на територията на

“Хибриден център по свиневъдство” АД е представен в Приложение 3.

4.5 ШУМ

Територията на Хибридния център по свиневъдство граничи със селскостопански

земи. Най-близкият източник на шум е пътят Шумен - с.Белокопитово, разположен на

около 1500 м източно от свинекомплекса.

За установяване на съществуващия шумов режим на територията на комплекса са

направени измервания на нивото на шума от Регионална лаборатория – Шумен към ИАОС

гр. София (Протокол от измерване № 2/18.01.2010 год). Резултатите от проведените

контролни измервания на нивата на шум са направени в 16 точки по границите на

“Хибриден център по свиневъдство” АД резултатите от които са показани в Табл. 4.5-1.

Пределно допустимото ниво на шум на промишлени територии и зони е 70 dBA за

дневен и нощен период – съгласно Хигиенни Норми 0-64, изм. и доп. от 1975 г. Анализът

на данните показва, че измерените стойности на шумовия фон не превишават

нормативните изисквания. Измерванията бяха извършени през 2010 година поради

неподходящи метеорологични условия за извършване на измерването през 2009

година съгласно писмо изх. №951/23.12.2009 от ИАОС-Регионална лаборатория

Шумен.

Таблица 4.5-1. Измервания нивата на шум

 Съответствие
 

 Място на
 измерването

 Ниво на звуково налягане в dB(А)

 
 

 №1  44.1±0,3  ДА

 №2  41.4±0,3  ДА

 №3  41.3±0,3  ДА

 №4  41.3±0,3  ДА

 №5  41.9±0,3  ДА

 №6  46.1±0,3  ДА

 №7  42±0,3  ДА

 №8  44±0,3  ДА

 №9  44.1±0,3  ДА

 №10  42.4±0,3  ДА

 №11  41.5±0,3  ДА

 №12  42.8±0,3  ДА
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 №13  46.5±0,3  ДА

 №14  46.3±0,3  ДА

 №15  44.8±0,3  ДА

 №16  41.5±0,3  ДА

За 2009 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката, няма установени

несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, и затова

няма предприети коригиращи действия.

Прилагана инструкция:

• за периодично наблюдение на показателите на шум по Условие 12.2.1 на

Комплексното разрешително (съгл. Усл. 12.2.2. от КР).

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Прилагани инструкции за:

• периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване,

разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

(съгл. Усл. 13.2. от КР).

• отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества (съгл. Усл.

13.4. от КР).

• периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите

по Таблица 13.7.2.1 и базовото състояние на почвите, установяване на причините

на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия (съгл.

Усл.13.7.2.3 от КР).

В момента на подаване на настоящия годишен доклад, дружеството все още не

притежава разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за

подземни води, предназначени за мониторинг, съгласно изискването на чл.46, ал.1, т.1,

буква “в” от Закона за водите. Във връзка с изпълнение на Условие 13.7.1.2. от издаденото

Комплексно разрешително №333-НО-02/2008г. на “Хибриден център по

свиневъдство” АД, гр. Шумен  в МОСВ е представена необходимата документация за

издаване разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за

подземни води, предназначени за наблюдение на подземните води. След като бъдат

изградени мониторинговите  пунктове за подземни води ще бъде извършен мониторинг,

който ще бъде докладван в ГДОС за 2010 год. В Приложение №5 от годишния доклад е

дадена схема с координати и местоположение на предложените проучвателни сондажи

(съгл. Условие 13.7.1.2. от КР).
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Таблица №4.6-1. Опазване на подземните води

Показател Пробовземна

точка

Концертраци

я в

подземните

води,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

 Активна реакция  -  ≥ 6,5 и ≤ 9,5  -  Два пъти годишно  -

 Амоний  -  0.50  -  Два пъти годишно  -
 Нитрати  -  50.0  -  Два пъти годишно  -
 Нитрити  -  0.50  -  Два пъти годишно  -
 Фосфати  -  0.50   Два пъти годишно  -
 Нефтопродукти  -  *   Два пъти годишно  -
Забележка: * Фоновото ниво на нефтопродукти в подземните води предстои да бъде измерено съгласно

Условие 13.7.1.4 от КР.

През периода от влизане в сила на комплексното разрешително на

свинекомплексът от 16.07.2009г. до 31.12.2009г не е извършен мониторинг на почвите.

Беше извършено съгласуване на точките за собствен мониторинг на почви с РИОСВ-

Шумен. В момента на подаване на настоящият годишен доклад пробовземането е

извършено и се очакват протоколите от анализите (съгласно договор №07/25.02.2010г.

между “Хибриден център по свиневъдство” АД и фирма “Везел” ЕООД).

Таблица №4.6-2. Опазване на почви

Показател Концентрация в

почвите (базово

състояние), съгласно КР

Пробовземна

точка

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

 pН  *
- -

 1 път на 3 години

-

 Амониев
азот

 *
- -

 1 път на 3 години

-

 Общ азот  *
- -

 1 път на 3 години

-

Забележка: * Базовите концентрации на вредни вещества в почвите предстои да бъдат измерени съгласно

Условие 13.7.2.1. от КР.

В Приложение №4 от настоящия Годишен доклад за изпълнение на дейностите е

приложен план на площадката с разположението на пунктовете за мониторинг на почвите.

Все още няма извършен мониторинг на почвите. Планът за мониторинг на почвите

е съгласуван с РИОСВ-Шумен

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

В условията на КР на Хибриден център по свиневъдство няма заложени изисквания

за привеждане в съответствие.
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6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ
ЧАСТИ ОТ ТЯХ

Дружеството няма намерение да извежда от експлоатация инсталацията или части

от нея.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И
ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1 Аварии

Прилагани инструкции за:

• мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови

замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. (съгл. Усл.

14.4. от КР).

• Пускане и спиране на пречиствателните съоръжения (съгл. Усл. 15.1. от КР).

• Пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите от

Условие 2 на комплексното разрешително, съдържаща необходимите мерки и

действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси

(съгл. Усл. 15.1. и 15.2 от КР).

Таблица №7.1-1.Аварийни ситуации

Дата на

инцидента

Описание на

инцидента

Причини Предприети

действия

Планирани

действия

Органи, които са

уведомени

- - - - -

През 2009 г. на територията на “Хибриден център по свиневъдство” АД няма

аварийни ситуации.

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

Таблица №7.2-1.

Дата на

оплакването или

възражението

Приносител на

оплакването

Причини Предприети

действия

Планирани

действия

Органи,

които са

уведомени

- - - - - -

През периода от влизане в сила на комплексното разрешително на

свинекомплексът от 16.07.2009г. до 31.12.2009г не са постъпили оплаквания или

възражения свързани с дейността на инсталацията.
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8. ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в

Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно

разрешително № 333-Н0/2008г на "Хибриден център по свиневъдство" АД - гр. Шумен.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по

околна среда, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________ Дата:______________

            (упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия____________________________________

Длъжност в организацията: ___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЯ

„ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД,

ГР. ШУМЕН
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Приложение №1
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Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR
 Емисионни прагове

 (колона 1)

 

 №  CAS

 номер
 

 Замърсител
 

 във въздух

 (колона 1a)

 kg/год.

 във води

 (колона
1b)

 kg/год.

 в почва

 (колона 1c)

 kg/год.

 Праг за
 пренос на
 замърсител
и

 извън
площ.

 (колона 2)

 
 kg/год.

 Праг за
 производст
во,

 обработка
или

 употреба
 (колона 3)

 
 kg/год.

 1#  74-82-8  Метан
 (CH4)

 “-“
 С

 (27 808 кг)

 -  -  -  -
 

 5#  10024-

97-2

 Диазотен
оксид

 (N2O)

 “-“
 С

 (145,992 кг)

 -  -  -  -
 

 6#  7664-

41-7

 Амоняк
 (NH3)

 10 000

 С
 56 993.36 кг

 -  -  -  10 000

 С
 56 993.36 кг

 86#   Вещество под

формата на

малки твърди

или течни

частици

(PM10)

 “-“
 М

 (фуражен цех)

 и
 С

 (покривни
вентилатори)

 (5 336.88 кг)
 

 -  -  -  -
 

 Легенда:

 
 
 
 
 

Изчисленията за извършени съгласно Условие 9.6.2. от комплексното

разрешително на дружеството.

Източниците, от които се отделят тези вещества са от вентилационните системи

към сградите за отглеждане на животни и фуражния цех Приложение №2 от доклада.

През периода (2009г.) не са извършени контролни измервания от РИОСВ на

емисиите на вредни вещества във въздуха.

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на наличие на източници на

неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява наличие

на такива.

Резултатите от изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния

въздух са направени на база 1 252 места за отглеждане на свине-майки през 2009 година

(“Инсталация за интензивно отглеждане на свине” - т. 6.6 в) от Приложение 4 на

ЗООС) и 5 700 места за отглеждане на свине за угояване през 2009 година (“Инсталация

за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30)”) - т. 6.6 б) от Приложение 4

на ЗООС.

 10 000

 С
 

 56 993.36 кг

 - емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ

 - начин на определяне на стойността M(измерена стойност),

Е(стойност, получена на база експертна оценка), С(изчислена стойност)

- изчислена стойност за 2009 година
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За изчисляване на емисиите на вредни вещества (NH3, N2O и CH4) в атмосферния

въздух от дейността на свинекомплекса са използвани емисионни фактори от

актуализирана методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни

вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (ЕМЕР/CORINAIR 1997 и

2000г., 3 - то издание от месец септември 2004г.)

Азотни съединения - Дейността на дружеството попада в код (дейност и

съоръжение) - SNAP CODE 100904 и SNAP CODE 100903 – Свине-майки и Свине за

угояване.

Амоняк (NH3) – общо за 2009 г.

1 252 бр. места свине-майки х 16,43 кг/1 бр. животно годишно = 20 570,36 кг общо

за година

5 700 бр. места за свине за угояване х 6,39 кг/1 бр. животно годишно = 36 423 кг

общо за година,

Общо количество Азотни съединения за двете инсталации = 56 993.36 кг за 2009г.

Двуазотен оксид (N2O) - общо за 2009 г.

6 952  бр. места свине-майки и свине за угояване х 0,001 кг/1 бр. животно годишно

= 6,952 кг годишно

6 952   бр. места свине-майки и свине за угояване х 0,02 кг/1 бр. животно годишно

= 139.04 кг годишно

/складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване/

Общо количество = 145,992 кг за 2009г.

Метан - общо за 2009 г.

Дейността на фирмата попада в код (дейност и съоръжение) - SNAP CODE 100503

– Свине, код по CHEB-94 – 100503 (свине за угояване) и 100504 (свине майки)

6 952  бр. места свине-майки и свине за угояване х 4 кг/1 бр. животно годишно = 27

808 кг общо за година

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

Количеството на изпуснати фини прахови частици (PM10) във въздуха е

определено на база изчисление с емисионни фактори от методиката  CORINAIR версия от

2007 год. с код на процесите 101004 (за свине-майки), 101005 (за подрастване) и 101006

(за угояване).

EF за PM10 за свиня-майка  -   0.45 kg/свиня-майка за година;

EF за PM10 за подрастване -   0.18 kg/прасе за година;

EF за PM10 за угояване -   0.42 kg/прасе за година;

1 252  бр. места свине за свине майки х 0,45/1 бр. животно годишно = 563,4 кг общо

за година
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5 700  бр. места свине за угояване х 0,42/1 бр. животно годишно = 2 394 кг общо за

година

6 500  бр. места свине за угояване х 0,18/1 бр. животно годишно = 1 170 кг общо за

година

Емисии на прах от Фуражен цех

Обръщаме Ви вниманието, че изчисляването е направено на база протокол №2-Х от

25.01.2007 година измерването е извършено от изходящ въздуховод/комин/ на Фуражния

цех анализа е извършен от фирма “Пехливанов – Инженеринг” ООД. В настоящият

момент дружеството има сключен Договор №16/24.03.2010 с ИАОС Регионална

лаборатория гр. Шумен за изпитвания на отпадъчни газове. Като запитването за

извършване на измерванията е изпратено от “ХЦС” АД през календарната 2009 година

съгласно Приложение №6 от настоящия годишен доклад. Измерванията са извършени

през 2010 година поради неподходящи метеорологични условия за извършване на

измерването през 2009 година съгласно писмо с изх.№951/23.12.2009 от ИАОС-

Регионална лаборатория Шумен. В момента се очакват резултатите от изпитването.

Емисии на прах от Фуражен цех = 1 208.88 кг общо за година

Общо количество емитирани вещества под формата на малки твърди или

течни частици (PM10)– 5 336.88 кг общо за година

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух  - в КР № 333-Н0/2008 г. няма условия за

мониторинг атмосферния въздух от халетата за отглеждане на животни. В КР № 333-

Н0/2008 г. има условия за мониторинг атмосферния въздух от фуражния цех /Аспирация

№191/.
 

 Резултати от мониторинг

 
 Параметър

 
 Единица

 
 НДЕ,

съгласно КР  Непрекъснат
мониторинг

 Периодичен
мониторинг

 
 Честота на
монито

 ринг

 
 Съот-

ветствие

 брой
 %

 Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1:

 Прах /ФПЧ

 /фуражен цех

Аспирация

№191/

 mg/m
3  20  -  -  Веднъж на

две

години**

 -

 Прах /ФПЧ

 /покривни

вентилатори

от халета/

  *  *  *  *  *

 NH3   *  *  *  *  *

 N2O   *  *  *  *  *

 CH4
  *  *  *  *  *

*няма изисквания в КР

** в настоящият момент дружеството има сключен Договор №16/24.03.2010 с ИАОС Регионална

лаборатория гр. Шумен за изпитвания на отпадъчни газове.  Като запитването за извършване на

измерванията е изпратено от “ХЦС” АД през календарната 2009 година съгласно Приложение №6 от

настоящия годишен доклад. Измерванията са извършени през 2010 година поради неподходящи
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метеорологични условия за извършване на измерването през 2009 година съгласно писмо с

изх.№951/23.12.2009 от ИАОС-Регионална лаборатория Шумен. В момента се очакват резултатите от

изпитването.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-

фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация –

Съгласно условие Условие 10.1.2.1. “Предаването на смесен поток

(производствени и битово-фекални) отпадъчни води след ПСОВ (смесени със странични

животински продукти) да става единствено при наличие на сключени актуални договори

за предаване на странични животински продукти, когато същите се използват за

наторяване, и при спазване на условията в тях.

Не се разрешава заустване на отпадъчните води по настоящото условие в

канализационна система и/или воден обект.”

През календарната 2009 година дружеството продължава да зауства пречистените

отпадъчни води в р. Теке дере водоприемник втора категория. Поради това

несъответствие с условие от комплексното разрешително дружеството има наложена

санкция (Наказателно постановление №4/11.02.2010).  Дружеството е предприело

мерки за коригиране на това несъответствие с разрешителното си. С новата си

инвестиционна програма дружеството е осигурило средства с които до края на настоящата

2010 година ще бъде изградена нова лагуна на територията на площадката на

свинекомпекса, ще бъдат монтирани нови пречиствателни съоръжения и закупуване на

необходимата техника за разпръскване на торта (телескопичен товарач, трактор, цистерна

за течна оборска тор, ремарке за разхвърляне на оборска тор) съгласно прилагането на

“Правила за добра земеделска практика”. За намерението си оператора е уведомил

РИОСВ-гр. Шумен от където е получил становище с изх. №4424/11.09.2009 на РИОСВ, че

намерението не подлежи на ОВОС и няма да има промяна в броя скотоместа, съгласно

издаденото Комплексно разрешително №333-Х0-И0-А0/2008г.

Параметър Единица НДЕ,

Съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответст

вие

 Всяка емисия, докладвана в табл. 1, колона 1

Дебит на

отпадъчните

води

m
3
/ден

m
3
/час

m
3
/г

-

- -

Активна

реакция /pH/
-

- -

Химично

потребление на

кислород /ХПК/

-

- -

Неразтворени

вещества
-

- -

БПК 5 - - -

Други

Н
я
м
а 
и
зи
с
к
в
а
н
и
я

-
- -
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Таблица 4. Образуване на отпадъци
 
 

 Годишно количество

 
 

 Годишно количество за единица

продукт*

 
 
 

 Отпадък

 
 
 

 Код
 Количества
определени с

КР, t/y

 Реално
измерено,

 t/y

 Количества
определени с КР

 Реално
измерено

 
 Временно

съхранение на

площадката

 
 Транспортира
 не – собствен

транспорт /

външна фирма

 
 Съответ

 ствие
 

 Метални отпадъци  02 01 10  5  3,304    Да – Площадка №2  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Други хидравлични масла  13 01 13*  0,2  0  -  -  Да – Площадка №3  -  ДА
 Други моторни, смазочни и

масла за зъбни предавки

 13 02 08*  1  0,06  -  -  Да – Площадка №3  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Други изолационни и

топлопредаващи масла

 13 03 10*  0,2  0  -  -  Да – Площадка №3  -  ДА

 Хартиени и картонени

опаковки

 15 01 01  4  0,15  -  -  Да – Площадка №3  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Опаковки, съдържащи остатъци

от опасни вещества или

замърсени с опасни вещества

 (от дезинфектанти)

 15 01 10*  0,22  0,132  -  -  Да – Площадка №3  външна фирма
“БИО-С” ООД

 гр. Шумен

 за рециклиране

 ДА

 Абсорбенти, филтърни

материали, кърпи за изтриване

и предпазни облекла, различни

от упоменатите в 15 02 02

[износени работни облекла]

 15 02 03  0,3  0,01  -  -  Да – Площадка №2  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Излезли от употреба гуми  16 01 03  2  0,180  -  -  Да – Площадка №2  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Оловни акумулаторни батерии  16 06 01*  1  0,060  -  -  Да – Площадка №3  -  ДА
 Смеси от бетон, тухли,

керемиди, плочки, фаянсови и

керамични изделия, различни

от упоменатите в 17 01 06

 17 01 07  3  0  -  -  Да – Площадка №2  -  ДА

 Желязо и стомана (метални  17 04 05  7  40  -  -  Да – Площадка №2  За отчетния период  НЕ**
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отпадъци от строителство и

ремонти)

отпадъка не е

транспортиран

 Отпадъци, чието събиране и

обезвреждане е обект на

специални изисквания, с оглед

предотвратяване на инфекции

(скалпели и игли от

ветеринарно – медицински

манипулации)

 18 02 02*  0,015  0,014  -  -  Да – Площадка №3  външна фирма
 “БИО-С” ООД

 гр. Шумен

 за обезвреждане.
 

 ДА

 Флуоресцентни тръби и други

отпадъци, съдържащи живак

 20 01 21*  0,2  0,005  -  -  Да – Площадка №3  За отчетния период
отпадъка не е

транспортиран

 ДА

 Смесени битови отпадъци  20 03 01  10  9  -  -  Не  Външна фирма
 “БКС” ЕООД – гр.

Шумен

 ДА

* Отпадъците от свинекомплексът се образуват от цялата площадка и не се генерират пряко от производствения процес поради

което не са посочвани като количества за единица продукция и нямат посочени норми в комплексното разрешително на дружеството

**В резултат от прилагане на инструкциите по Условие 11 от комплексното разрешително са документирани несъответствия.

Установени са причините за несъответствията. Отпадък с код 17 04 05 Желязо и стомана е образуван в по-големи количества през

2009 година от разрешеното в комплексното разрешително като причините за несъответствието е извършваната реконструкция на

територията на свинекомплексът както и от почистване на между сградните площи. В момента на подаване на настоящият доклад

отпадъкът се съхранява на разрешената площадка. При нормална експлоатация на свинекомплексът отпадък с 17 04 05 Желязо и

стомана не би се образувал в количества по-високи от заложените в Условие 11 от комплексното разрешително.
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
 
 

 Отпадък

 
 

 Код

 
 

 Оползотворя
ване на

площадката

 
 

 Обезвреждане
на площадката

 Име на външната

фирма, извършваща

операцията по

оползотворяване /

обезвреждане

 извън площадката

 
 

 Съответствие
 

 Смесени битови

отпадъци

 
 20 03 01

 
 Няма

 
 Няма

 “БКС” ЕООД – гр. Шумен

 Код на извършваната

операция- D1

 
 ДА

 Отпадъци,

чието събиране

и обезвреждане

е обект на

специални

изисквания, с

оглед

предотвратяван

е на инфекции

(скалпели и

игли от

ветеринарно –

медицински

манипулации)

 
 18 02 02*

 
 Няма

 
 Няма

 “БИО-С” ООД

 гр. Шумен

 Код на извършваната

операция- D1

 ДА

Таблица 6. Шумови емисии

 Съответствие
 

 Място на
 измерването

 Ниво на звуково налягане в dB(А)

 
 

 №1  44.1±0,3  ДА

 №2  41.4±0,3  ДА

 №3  41.3±0,3  ДА

 №4  41.3±0,3  ДА

 №5  41.9±0,3  ДА

 №6  46.1±0,3  ДА

 №7  42±0,3  ДА

 №8  44±0,3  ДА

 №9  44.1±0,3  ДА

 №10  42.4±0,3  ДА

 №11  41.5±0,3  ДА

 №12  42.8±0,3  ДА
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 №13  46.5±0,3  ДА

 №14  46.3±0,3  ДА

 №15  44.8±0,3  ДА

 №16  41.5±0,3  ДА

Таблица 7.  Опазване на подземните води

В момента на подаване на настоящия годишен доклад, дружеството все още не

притежава разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за

подземни води, предназначени за мониторинг, съгласно изискването на чл.46, ал.1, т.1,

буква “в” от Закона за водите. Във връзка с изпълнение на Условие 13.7.1.2. от издаденото

Комплексно разрешително №333-НО-02/2008г. на “Хибриден център по

свиневъдство” АД, гр. Шумен  в МОСВ е представена необходимата документация за

издаване разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за

подземни води, предназначени за наблюдение на подземните води. След като бъдат

изградени мониторинговите  пунктове за подземни води ще бъде извършен мониторинг,

който ще бъде докладван в ГДОС за 2010 год. В Приложение №5 от годишния доклад е

дадена схема с координати и местоположение на предложените проучвателни сондажи

(съгл. Условие 13.7.1.2. от КР).

Таблица №4.6-1. Опазване на подземните води

Показател Пробовземна

точка

Концертраци

я в

подземните

води,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

 Активна реакция  -  ≥ 6,5 и ≤ 9,5  -  Два пъти годишно  -

 Амоний  -  0.50  -  Два пъти годишно  -
 Нитрати  -  50.0  -  Два пъти годишно  -
 Нитрити  -  0.50  -  Два пъти годишно  -
 Фосфати  -  0.50   Два пъти годишно  -
 Нефтопродукти  -  *   Два пъти годишно  -

Забележка: * Фоновото ниво на нефтопродукти в подземните води предстои да бъде измерено

съгласно Условие 13.7.1.4 от КР.

Таблица 8. Опазване на почви

През периода от влизане в сила на комплексното разрешително на

свинекомплексът от 16.07.2009г. до 31.12.2009г не е извършен мониторинг на почвите.

Беше извършено съгласуване на точките за собствен мониторинг на почви с РИОСВ-

Шумен. В момента на подаване на настоящият годишен доклад пробовземането е

извършено и се очакват протоколите от анализите (съгласно договор №07/25.02.2010г.

между “Хибриден център по свиневъдство” АД и фирма “Везел” ЕООД).
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Таблица №4.6-2. Опазване на почви

Показател Концентрация в

почвите (базово

състояние), съгласно КР

Пробовземна

точка

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

Съответствие

 pН  *
- -

 1 път на 3 години

-

 Амониев
азот

 *
- -

 1 път на 3 години

-

 Общ азот  *
- -

 1 път на 3 години

-

Забележка: * Базовите концентрации на вредни вещества в почвите предстои да бъдат измерени съгласно

Условие 13.7.2.1. от КР.

В Приложение №4 от настоящия Годишен доклад за изпълнение на дейностите е

приложен план на площадката с разположението на пунктовете за мониторинг на почвите.

Все още няма извършен мониторинг на почвите. Планът за мониторинг на почвите

е съгласуван с РИОСВ-Шумен

Таблица 9.  Аварийни ситуации – през отчитаният в настоящия ГДОС период няма

възникнали аварийни ситуации

Дата на

инцидента

Описание на

инцидента

Причини Предприети

действия

Планирани

действия

Органи, които са

уведомени

- - - - -

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

която е предоставено КР – през отчитаният в настоящия ГДОС период не са приемани

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

- - - - - -


