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инсталацията

8 Подписване на годишния доклад

1. УВОД

Наименование  на  инсталацията,  за  която  е  издадено 
комплексно разрешително 

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине
• Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)  ) (т. 6.6.б) (8 
броя сгради)
• Отглеждане  на  свине  майки  (т.  6.6.в)  (8  броя  сгради), 
включително  стационарен  агрегат  за  захранване  с 
електроенергия  (2  броя),  отоплителни  инсталации, 
трупосъбирателен пункт.

Адрес по местонахождение на инсталацията

Село Ветрен, община Ситово, област Силистра

Регистрационен номер на КР

№ 335-НО/2008

Дата на подписване на КР

28.10.2008 г.

Дата на влизане в сила на КР

15.11.2008 г.

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

“АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ” АД;
гр. София; Район “Изгрев”;
Ул. “Юрий Гагарин”, бл. 97, вх. Б, ет. 2;
телефон: 086/882225; 0886 210 507;
факс: 086/88 22 25
E – mail: ss_hibrid@mail.bg
БУЛСТАТ: 118042716;
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Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора
“АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ” АД;
гр. София; Район “Изгрев”;
Ул. “Юрий Гагарин”, бл. 97, вх. Б, ет. 2;
телефон: 086/882225; 0886 210 507;
факс: 086/88 22 25
E – mail: ss_hibrid@mail.bg
БУЛСТАТ: 118042716;

Лице за контакти

инж.  Енчо Бошнаков

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

7588 с. Ветрен, община Ситово, област Силистра
телефон: 086/882225
факс:  086/882225
e-mail: ss_hibrid@mail.bg

Кратко  описание  на  всяка  от   дейностите/процесите,  
извършвани в инсталацията

“АГРОСПЕКТЪР  ИНВЕСТ”  АД  е  с  предмет  на  дейност  – 
производство и продажба на чистопородни разплодни свине и прасета 
за угояване.

Производствен капацитет на инсталациите:

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине
• Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6.б) (8 
броя сгради)
• Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в) (8 броя сгради),

включително  стационарен  агрегат  за  захранване  с 
електроенергия  (2  броя),  отоплителни  инсталации, 
трупосъбирателен пункт.

Реално производство за 2010 г.
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Данните са представени за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и 
представляват средно заети скотоместа за периода.

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

• Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6.б) – 0
• броя
• Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в) – 0 броя

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета (30 кг) 
– 0 места (4 броя сгради).

Организационна  структура  на  фирмата,  отнасяща  се  до 
управлението на околната среда
Дружеството  разполага  със  специалист  отговарящ  за  проблемите  по 
околна среда.  
Всички  дейности,  свързани  с  управлението  на  околната  среда  се 
осъществяват  от  Енчо  Бошнаков.  Той  е  пряко  подчинен  на 
Изпълнителния  Директор  на  Дружеството,  а  задължени  да  оказват 
съдействие  и  предоставят  информация  са  всички  обособени  звена, 
разположени на територията на производствената площадката.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе
гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

Басейнова  дирекция,  на  чиято  територия  е  разположена 
инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”
гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 1, ет.16

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1. Система за управление на околната среда

От датата на влизане в сила на комплексно разрешително № 
335-НО/2008, „АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ” АД е разработил и внедрил 
Система за управление на околната среда. Системата е въведена на 
15.11.2008 г., на основание условие поставено в разрешителното. 
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2.2. Структура и отговорности

В изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 335-
НО/2008  е  определен  персонала,  който  ще  извършва  конкретни 
дейности  по  изпълнение на  условията  в  разрешителното  и  лицата, 
отговорни за изпълнението им. Разработени са списъци на:

• персонала,  който  ще  извършва  конкретните  дейности  по 
изпълнение на условията в разрешителното;
• лицата,  отговорни  за  изпълнение  на  условията  в 
разрешителното.
Списъците се съхраняват и се актуализират при всяка промяна на 
персонала/лицата или отговорностите.

2.3. Обучение

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и 
в  зависимост   от  потребностите  за  обучение  се  изготвя  годишна 
програма, в зависимост от определените потребности Програмите се 
актуализират  при  промяна  на  потребностите  за  обучение  на 
персонала. 

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

2.4. Обмен на информация

Поддържа  се  актуална  информация  на  площадката,  относно 
отговорните  лица  по  изпълнение  на  условията  в  комплексното 
разрешително,  включително  списък  на  органите/лицата, 
местоположението  на  работното  място  и  телефон  за  контакти. 
Информацията е достъпна за всички служители.

Изготвен  е  списък  с  имена,  длъжност,  местоположение  на 
работното място и телефон за контакт.

Във връзка със задължението за уведомяване е изготвен списък на 
органите/лицата,  които  трябва  да  бъдат  уведомявани  съгласно 
условията  на  разрешителното,  техните  адреси и  начини  за  контакт 
(вкл. за спешни случаи). Списъкът се актуализира периодично.

2.5. Документиране

 На  площадката  е  осигурен   списък  с  нормативните  актове  по 
околна среда, отнасящи се до работата на инсталациите. Списъкът се 
актуализира периодично.

Изготвен е списък и са документират всички инструкции, изисквани 
с  настоящото  разрешително.  Същите  се  съхраняват  на  достъпно 
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място на площадката,  за всички служители и за лица, отговорни за 
тяхното изпълнение.

 Изготвен  е  и  се  води  Регистър  за  разпространение  на 
контролираните  документи,  съдържащ  информация  на  кого  от 
персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, 
като  всички  дейности  се  документират  по  дати,  а  получаването  на 
съответните  документи  (процедури,  инструкции  и  др.)  става 
задължително срещу подпис.

2.6. Управление на документите
 

Разработена  е  и  се  прилага  инструкция  за  актуализация  на 
документите,  изисквани  с  настоящото  разрешително,  в  случай  на 
промени  в  нормативната  уредба,  работата  и  управлението  на 
инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.
 

2.7. Оперативно управление

В изпълнение на условията, поставени в комплексно разрешително 
№ 335-НО/2008 са  изготвени  всички изискващи се инструкции. 

2.8. Проверка и коригиращи действия

Разработени  са  и  се  прилагат  инструкции  за  мониторинг  на 
техническите  и  емисионни  показатели,  съгласно  условията  в 
комплексното разрешително.

Разработена е и се прилага писмена инструкция за установяване 
на  причините  за  допуснатите  несъответствия  и  предприемане  на 
коригиращи действия.

2.9. Предотвратяване и контрол на аврийни ситуации

Разработена  е  писмена  инструкция   за  преразглеждане,  и  при 
необходимост,  актуализиране  на  инструкциите  за  работа  на 
технологичното /пречиствателното оборудване след всяка авария. 

Разработен е вътрешен авариен план.
Разработена е инструкция за  аварийно планиране и действия при 

авари.

2.10. Записи

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

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

Документират  се  и  се  съхраняват  данните  от  преразглеждането 
и/или  актуализацията  на  инструкциите  за  работа  на 
технологичното/пречиствателното оборудване.

Изготвен  е  списък  с  документите,  доказващи  съответствие  с 
условията на разрешителното и тези документи се съхраняват.

2.11. Докладване

Извършва  се   докладване  на   резултатите  от  собствения 
мониторинг.

Годишният  доклад  за  изпълнението  на  дейностите,  за  които  е 
предоставено  Комплексно  разрешително  №  335-НО/2008  г.  на 
АГРОСПЕКТЪР  ИНВЕСТ”  АД  е  изготвен  съгласно  “Образец  на 
годишен  доклад  за  изпълнение  на  дейностите,  за  които  е 
предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № 
РД-806/31.10.2006  г.,  издадена  от  Министъра  на  околната  среда  и 
водите и се представя в определеният срок.

2.12. Актуализация на системата за управление на околната 
среда СУОС

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

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ
     
     3.1. Използване на вода

Водоснабдяването  на  свинекомплекса  се  осъществява  от 
собствен водоизточник разположен в местността “Калунджа”, който се 
намира на площадката.  Издадено е разрешително за водоползване 
№ 100864/17.03.2005 г.  и при осъществяване на дейността се спазват 
поставените условия. 
          Изготвена  е  и  се  прилага  инструкция   “Инструкция  за 
експлоатация  и  поддръжка  на  поилната  инсталация,  основен 
консуматор на вода за производствените нужди”.

Изготвена е и се предлага ”Инструкция  за поддръжка и проверка 
на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течовете и 
установяване на причините за тях”.
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     През  отчетния  период  не  са  констатирани  също  така  и  течове, 
разливания или други технически повреди по водопроводната мрежа и 
по поилните инсталации на оператора.
     Разработена  е  и  се  прилага  “Инструкция  за 
измерване/изчисляване  и  документиране  на  изразходваните 
количества вода за производствени нужди”.

Прилага  се  Инструкция  за  оценка  на  съответствието  на 
изразходваните  количества  вода  за  производствени  нужди  с 
условията  на  разрешителното,  установяване  на  причините  за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Използването  на  вода  през   отчетния  период  на  2010   г.  е 
докладвано в представената по - долу таблица.

Таблица 3.1

Източник  на 
вода

Годишно 
количество, 
съгласно 
КР

Количество  за 
м3/  единица 
продукт, 
съгласно КР

Използвано 
годишно 
количество

Използвано 
количество 
за  м 
3/единица 
продукт

Съответств
ие

Инсталация за отглеждане на свине за угояване

Собствен 
водоизточник

- 9,73 - 0 да

Инсталация за отглеждане на свине майки

Собствен 
водоизточник

- 3,71 - 0 да

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

     3.2. Използване на енергия

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

Разработена е и се прилага “Инструкция за експлоатация и поддръжка 
на  шнековете  за  хранене  и  вентилацията,  основни  консуматори  на 
електроенергия,  и  на  отоплението  на  животните  в  инсталацията  за 
отглеждане на свине-майки, основен консуматор на топлоенергия”.
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     Изготвена  е  и  се  прилага   “Инструкция  за  експлоатация, 
осигуряваща  измерване,  изчисляване  и  документиране  на 
изразходваните количества електроенергия и топлоенергия”. 
     Изготвена  е  и  се  прилага  “Инструкция  за  за  оценка  на 
съответствието  на  измерените/изчислените  количества 
електроенергия и топлоенергия”. Инструкцията  включва установяване 
на  причините  за  несъответствията  и  предприемане  на  коригиращи 
действия.  Резултатите  от  изпълнението  на  инструкцията   се 
документират.
Документират  се   резултатите  от  изпълнението  на  инструкцията  за 
експлоатация и поддръжка на шнековете за хранене и вентилацията, 
основни  консуматори  на  електроенергия,  и  на  отоплението  на 
животните  в  инсталацията  за  отглеждане  на  свине-майки,  основен 
консуматор на топлоенергия.
     През  отчетния  период  не  са  констатирани  несъответствия  на 
измерените  /  изчислените  количества  електро-  и  топлоенергия  с 
определените такива.
     Използването на електроенергия през отчетния период на  2010 г. е 
докладвано в представената по - долу таблица.

Таблица 3.2.

Електроенергия  
/ Топлоенергия

Количество  за  единица 
продукт, съгласно КР,

MWh/ед. продукт

Използвано количество 
за единица продукт,

MWh/ед. продукт
Съответствие

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

Електроенергия 41,9
0

Да

Инсталация за отглеждане на свине майки

Електроенергия 96,4 0 Да

     3.3.  Използване  на  суровини,  спомагателни  материали  и 
горива

    На площадката на  “Агроспектър Инвест” АД пред отчетния период 
на 2011 г.  не са употребявани спомагателни материали, различни по 
наименование  и  в  количества,  превишаващи  тези,  определени  в 
разрешителното.
    Изготвена  е  и  се  прилага  “Инструкция,  осигуряваща 
измерване/изчисляване и документиране на използваните количества 
суровини,  горива  и  спомагателни материали,  съгласно заложените 
норми в комплексното разрешително.Оценка. Коригиращи действия”.

Разработена  е  и  се  прилага  “Инструкция  за  оценка  на 
съответствието  на  измерените/изчислени  количества  суровини, 
спомагателни материали и горива с определените такива в условията 
на  разрешителното.  Инструкцията   включва  установяване  на 
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причините  за  несъответствие  и  предприемане  на  коригиращи 
действия. Резултатите  се документират и съхраняват.

През  отчетния  период  не  са  констатирани  несъответствия  на 
годишните количества суровини, спомагателни материали и горива с 
определените такива.

В  таблиците  по-долу  е  докладвана  употребата  на  суровини, 
спомагателни  материали  и  горива  за  периода  01.01.2011 – 
31.12.2011г.

     Таблица 3.3.1.

Суровини

Годишно 
количество, 
съгласно КР
т/год

Количество  за 
единица  продукт, 
съгласно КР
кг/глава на ден

Употреба 
годишно 
количество,
т/год

Количество  за 
единица продукт
кг/глава на ден

Съот-
ветствие

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

13696,73 2.0 0 0 да

Инсталация за отглеждане на свине майки
Фуражни 
смески

13696,73 3.8356 0 0 да

Таблица 3.3.2.

Спомагателн
и материали

Годишно 
количество, 
съгласно КР,
т/продукция

Количество  за 
единица 
продукт, 
съгласно КР,
т/продукт 

Употреба 
годишно 
количество,

т/год

Количество 
за  единица 
продукт,

т/тон продукт

Съответ-
ствие

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

дезинфектан
ти

0,193 0,000096 0 0 да

Инсталация за отглеждане на свине майки 

дезинфектан
ти

0,193 0,000096 0 0 да

  

Таблица 3.3.3 – Използване на горива за 2010 г.

Горива Годишно 
количество, 
съгласно 
КР,м3/единица 

Количество  за 
м3/единица 
продукт  , 
съгласно КР

Употреба 
годишно 
количество,
хм3/год

Количество 
м3/год

Съответ-
ствие
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продукт

Природен газ 26718 6,99 - - -

Забележка:  На територията  на  оператора за  периода от  датата  на 
влизане в сила на Комплексното разрешително до 31.12.2009г. не е 
използван за отопление природен газ

     3.4.  Съхранение  на  суровини,  спомагателни  материали  и 
горива

     Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се 
осъществява  единствено  на  определените  за  целта  площадки  и 
резервоари, отговарящи на съответните изисквания.
     Всички  химични  вещества  и  препарати,  включително  масла, 
класифицирани в една или по вече категории на опасност, съгласно 
ЗЗВВХФП се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени 
в  информационните  листове  за  безопасност.  На  площадката  се 
съхраняват копия от информационните листове и се представят при 
поискване от компетентния орган.

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една 
или повече категории на опасност, съгласно ЗЗВВХФП, са опаковани, 
етикирани  и  снабдени  с  информационни  листове  на  безопасност, 
съгласно  изискванията  на  Наредбата  за  реда  и  начина  на 
класификация,  опаковане  и  етикиране  на  химични  вещества  и 
препарати. 

Съхраняването на фуражите се осъществява в силози.
Дезинфектантите, необходими за производството се съхраняват 

в оригинални опаковки в закрит склад на посочената в заявлението 
схема.

Прилага  се  “Инструкция  за  периодична  проверка  на 
съответствието  на  складовете  с  експлоатационните  изисквания  и 
условията   на  разрешителното,  установяване  на  причините  за 
несъответствието и предприемане на коригиращи дейности.  
Разработена  е  “Инструкция  за  периодична  проверка  на 
съответствието  на  складовете  с  експлоатационните  изисквания  и 
условията  на  разрешителното,  установяване  на  причините  за 
несъответствие и предприемане на коригиращи действия”.

Разработена е и се прилага “Инструкция за периодична проверка 
на съответствието на резервоарите и складовете с експлоатационните 
изисквания  и  условията  на  разрешителното,  установяване  на 
причините  за  несъответствие  и  предприемане  на  коригиращи 
действия.

Прилага  се  “Инструкция  за   установяване  и  отстраняване  на 
течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по 
тръбната преносна мрежа за горива при работата на инсталациите”.
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     Всички  складове,  в  които  се  съхраняват  химични  вещества  и 
препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност 
съгласно ЗЗВВХВП, суровини, спомагателни материали и реагенти:

 притежават подова и странична изолация, не допускаща 
просмукване на води или други течности в почвата;

 нямат гравитационна връзка с канализацията;
           През отчетния период на  2011 г. са извършени заложените в 
план - графика проверки на резервоари и площадки за съхранение на 
спомагателни материали и горива. По време на проверките течове и 
несъответствия не са констатирани. 
     През  годината  не  са  констатирани  също  така  и  течове, 
разливания  или  други  пропуски  по  тръбопреносната  мрежа  за 
спомагателни материали на площадката.

4.  ЕМИСИИ  НА  ВРЕДНИ  И  ОПАСНИ  ВЕЩЕСТВА  В  ОКОЛНАТА 
СРЕДА

     4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни 
вещества

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

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

№
CAS 
номер

Замърсител

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

Праг  за 
производс
тво, 
обработка 
или 
употреба 
kg/год.

във 
въздуха 
kg/год.

във 
води 
kg/год.

в  почва 
kg/год.

1# 74-82-8 Метан (CH4) -
(-)

- - - *

5#
10024-
97-2

Диазотен 
оксид (N2O)

-
(-)

- - - *

6#
7664-41-
7

Амоняк (NH3)
(- )

- - - *

86
#

Фини прахови 
частици  <  10 
μm

-
(-)

- - - *
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В  скоби  са  посочени  изчислените  стойности  на  годишните 
емисии.  Изчисленията  са  извършени  по  Методиката  CORINAIR, 
утвърдена от Министъра на околната среда и водите. Количествата 
изпуснат  метан (CH4) на  база  изчисления  емисионни  фактори  от 
методиката версия от 2007г.  С код на процесите 1.00903 (свине за 
угояване).  Емисионните фактори за са определени в методиката на 
база система за управление на тор.

На  територията  на  фермата  има  изградена  система  за 
управление на тор.

Изчисленията са направени  като се има предвид осреднено по 
месеци бройки свине за угояване  по следния начин:

- метан (CH4) – 4 кг на прасе за година;
-  диазотен  оксид  (N2O) –  0.001  х  14  (азот)  х  броя  (угоявани 

свине) за година;
- амоняк (NH3) – 6.39 х (угоявани свине) за година;
-фини прахови частици – 0.42 х (угоявани свине) за година.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

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

Всички емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния 
въздух организирано.
 Изготвена е и се прилага 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.

Прилага са “Инструкция за извършване на периодична оценка на 
спазването  на  мерките  за  предотвратяване  и  ограничаване  на 
неорганизираните  емисии,  установяване  на  причините  за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия”.

За отчетния период не са констатирани несъответствия.
Дейностите на площадката се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената 
площадка.
     Изготвена  е  и  се  прилага  инструкция  за  извършване  на 
периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 
ограничаване  на  неорганизираните  емисии,  установяване  на 
причините  за  несъответствията  и  предприемане  на  коригиращи 
действия.

Прилага се “Инструкция  за периодична оценка на спазването на 
мерките  за  предотвратяване/  намаляване  емисиите  на  интензивно 
миришещи вещества.

 „АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ” АД - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2011
 Г.

14



 За отчетния период не са постъпвали оплаквания за миризми в 
резултат от дейностите, извършвани на площадката.
    Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на 
емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата.

В  съответствие  с  изискванията  за  прилагането  на  европейския 
регистър  на  емисиите  на  вредни  вещества  (ЕРЕВВ),  е  определено 
общото количество на изпусканите емисии от прах за отчетния период и 
е  попълнена  Таблица  1  “Замърсители  по  ЕРЕВВ  и  PRTR”.  За 
определяне на емисиите е използвана утвърдената със заповед № 299 / 
2000 г. на Министъра на околната среда и водите . 

Таблица 2 – Емисии в атмосферния въздух

Параметър Единица
НДЕ, 
съгласно 
КР

Резултат от мониторинг Честота 
на 
монитори
нг

Съответств
ие брой / %Непрекъснат 

мониторинг
Периодичен 
мониторинг

- - - - - - -

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На площадката се формират 2 потока производствени отпадъчни 
води.  Източници на производствени отпадъчни води на площадката 
са:  жизнената  дейност  на  отглежданите  свине,    измиване  на 
боксовете.  Двата  потока  се  смесват  и  заедно  се  отвеждат  към 
резервоари.

Пречиствателната станция е оборудвана с преса за отделяне на 
течната  от  твърдата  фракция.  Водата  се  събера  в  три  броя 
резервоара, изолиране с бетон и фолио.

Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка 
и  поддръжка  на  състоянието  на  канализационна  мрежа  на 
площадката, включително установяване на течове и предприемане на 
коригиращи действия за тяхното отстраняване .

За  отчетния  период   са  извършвани  планирани  проверки  по 
изправността  на  канализационната  система  на  площадката.  Не  са 
констатирани несъответствия.
  Контрол по работата на пречиствателната станция за отпадъчни 
води се осъществява от отговорник ПСОВ, който следи за правилната 
работа на съоръженията, отговаря за почистването и поддържането 
им. 

Разработена  е  и  се  прилага  инструкция  за  поддържане  на 
оптимална  стойност  на  контролираните  параметри  на 
пречиствателните съоръжения. 

Прилага се инструкция за:
o периодична  оценка  на  съответствието  на  стойностите  на 

контролираните параметри на пречиствателните съоръжения ;
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o установяване на причините за несъответствие;
o предприемане на коригиращи действия.

Прилага се инструкция за периодична проверка на мембранния 
резервоар.
За отчетния период не са констатирани несъответствия.

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

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води
Параметър Единица

НДЕ, 
съгласно КР

Резултат  от 
мониторинг

Честота  на 
мониторинг

Съответствие

- - - - - -

В  съответствие  с  изискванията  за  прилагането  на  европейския 
регистър  на  емисиите  на  вредни  вещества  (ЕРЕВВ),  е  определено 
общото  количество  на  веществата  и  техните  изчислени  годишни 
количества изпускани с отпадъчните води за календарната 2011 година и 
е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”. 

4.4. Управление на отпадъците

   На площадката на   “Агроспектър Инвест” АД през отчетния период 
на   2009  г.   не  са  генерирани  отпадъци,  различни  по  вид  и  в 
количества, превишаващи тези, определени в разрешителното.
     Управлението  на  отпадъците  на  територията  на  “Агроспектър 
Инвест”АД   се  извършва  съгласно  изискванията  на  действащото 
екологично  законодателство.  Упражнява  се  постоянен  контрол  по 
отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им 
за последващо третиране се извършва единствено след сключване на 
договор  с  фирми,  притежаващи  необходимите  разрешителни 
документи.
     Информация  за  количествата  (годишно  количество  и  годишно 
количество  за  единица  продукт)  и  дейностите  с  отпадъците 
генерирани от “Агроспектър Инвест”АД се представени в изискващите 
се Таблица 4 и Таблица 5, както следва:

Таблица 4. Образуване на отпадъци

О
тп

а
д

ъ
к

К
о

д Годишно 
количество,
т

Годишно 
количество 
за единица 
продукт
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К
о

л
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а
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п
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е
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е
-л

е
н

и
 с

 К
Р

Реално 
измерено

Кол
-ва 
опр
еде
-
лен
и  с 
КР

Реално 
измерено

Отпадъци  от 
цветни метали

1910 02
2 - -

да не да

Хартеени  и 
картонени 
опаковки

150101
0,2 - -

Да не да

Пластмасови 
опаковки

150102 5 0 - - Да
не да

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

150203 0,05 - - Да не

да

Отпадъци  от 
желязо  и 
стомана

1910 01 10 0 - - Да
Да да

Нехлорирани 
моторни, 
смазочни  и 
масла  за  зъбни 
предавки  на 
минерална 
основа

13.02.05* 0,02 - - Да

не да

Отпадъци,  чието 
събиране  и 
обезвреждане  е 
обект  на 
специални 
изисквания  с 
огледпредотвра
тяване  на 
инфекции

18.02 02* 0q05 0 - - Да

не да

Опаковки, 
съдържащи 
остатъци  от 
опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества

15 01 10* 0,2 0 - - Да

не да

Флуоресцентни 
тръби и живачни 
лампи

20.01.21* 0,2 - - да
не да

Смесени  битови 
отпадъци

20.03.01 2,175 - - да “
да

Смесени 
отпадъци  от 

17 09 04 5
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строителство  и 
събаряне, 
различни  от 
упоменатите  в 
17 09 01, 17 09 02 
и 17 09 03

Таблица 5. Оползотворяване   и обезвреждане  на отпадъци

Отпадък Код
Оползотворяване на 

площадката
Обезвреждане 
на площадката

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията

Съответ-
ствие

- - - - - -

4.4.1. Образуване на отпадъците

    Количествата  на  генерираните  отпадъци    се  оценяват  и 
съпоставят с определените стойности, заложени в разрешителното.

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

4.4.2. Събиране на отпадъците

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

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

Разработена е и се прилага Инструкция за периодична оценка на 
съответствието  на  събирането  на  отпадъците  с  условията  в 
разрешителното, на причините за установените несъответствия и за 
предприемане на коригиращи действия.
През  отчетния  период  не  са  констатирани  отклонения  и/или 
несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.  
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4.4.3. Съхранение на отпадъците

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

За  осъществяване  контрол  по  спазване  на  изискванията, 
свързани  със  съхранението  на  отпадъците  и  експлоатацията  на 
площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага 
инструкция. Резултатите от извършените проверки и съответствието 
на площадките се документират, съгласно нея.
Разработена  е  и  се  прилага  “Инструкция  за  периодична  оценка  на 
съответствието  на  временното  съхранение  с  условията  на 
разрешителното, на причините за установените несъответствия и за 
предприемане на коригиращи действия”.
     При  извършените  проверки  през  отчетния  период  не  са 
констатирани  отклонения  и/или  несъответствия  с  изискванията,  на 
които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на 
отпадъците.  
 

4.4.5. Транспортиране на отпадъците

     Транспортирането  на  отпадъците  извън  производствената 
площадка се извършва със собствен транспорт или от получателя на 
отпадъка, като същото е регламентирано в съответният договор. 
     Оценката  за  транспортирането  на  отпадъците  се  извършва 
съгласно  “Инструкция  за  периодична  оценка  на  съответствието  на 
транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на 
причините за установяване на несъответствията и за предприемане 
на коригиращи действия”.

4.4.6.  Оползотворяване,  преработка  и  рециклиране  на 
отпадъци

 Разработена е и се прилага “Инструкция за оценка на съответствието 
на  оползотворяване,  преработване  и  рециклиране  на  отпадъци  с 
определените в условията на настоящото разрешително изисквания, 
установяване  на  причините  за  констатираните  несъответствия  и 
предприемане на коригиращи действия.
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     Предаването  на  отпадъците  за  оползотворяване,  повторна 
употреба  и/или   рециклиране  се  извършва  единствено  и  само  въз 
основа  на  писмен  договор  с  външни  фирми,  притежаващи 
разрешително по чл.  37 от  ЗУО за извършване на такава дейност, 
комплексно разрешително и/или, лиценз по чл. 54 от ЗУО за дейности 
с отпадъци от черни и цветни метали.

4.4.7. Управление на странични животински продукти

На  площадката  на  “Агроспектър  Инвест”  АД  се   съхраняват 
страничните животински продукти – животински изпражнения, урина и 
тор, единствено на места, осигуряващи, недопускане на замърсяване 
или  увреждане  на  подземните  води  чрез  всички  необходими 
технически  предпазни мерки,  в  това  число в  съоръжения,  които  са 
изградени  от  материали,  непропускливи  по  отношение  на 
съхраняваните вещества, и които се  експлоатират и поддържат по 
начин, недопускащ:

- преминаване  на  съхраняваните  вещества  през  стените  или 
пода на съоръжението;

- разливи, вкл. от препълване на съоръженията;
- разпространяването на интензивно миришещи вещества.

Разработена  е  и  се  прилага  “Инструкция  за  причините  за 
несъответствията  и  предприемане  на  коригиращи  действия 
Резултатите от изпълнението на инструкцията  се документират.

4.4.8. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се 
извършва  в  съответствие  с  изискванията  на  “Наредба  №  9  от  28 
септември  2004  г.  за  реда  и  образците,  по  които  се  предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публичния  регистър  на  издадените  разрешения,  регистрационните 
документи и на закритите обекти и дейности”.

На територията на “Агроспектър Инвест”АД се водят следните 
отчетни книги:
Отчетна книга за образувани и третирани отпадъци;

За всеки отпадък и за всяка дейност,  извършвана с отпадъци 
през  2009 г. са изготвени изискващите се по горецитираната Наредба 
№  9  Годишни  отчети  (Годишен  отчет  за  образувани  отпадъци  и 
Годишен отчет за депониране на отпадъци), Идентификационна карта. 
Същите са представени в РИОСВ - Русе в определеният срок.

4.5. Шум
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     През отчетния период на  2011 г. не са регистрирани жалби и/или 
оплаквания  от  работата  на  инсталацията  по  отношение  шума  от 
производствената площадка.

За периода 01.01.2011 -  31.12.2011 г.  не е проведен собствен 
мониторинг  на  шум  Съгласно  условията  в  КР,  честотата  на 
мониторинг е веднъж на 2 години.

За отчетния период  са проведени измервания на шум Съгласно 
условията в КР, честотата на мониторинг е веднъж на 2 години. 

Таблица 6. Шумови емисии за 2009 г.

Място  на 
измерването

Ниво  на 
звуковото 
налягане в  dB 
(А)

Измерено 
през    деня / 
нощта

Съответствие

Точка 1 48.5 ден да

Точка 2 51,1 ден да

Точка 3 49,8 ден да

Точка 4 49,4 ден да

Точка 5 47,1 ден да

Точка 6 48,7 ден да

Точка 7 47,8 ден да

Точка 8 45,8 ден да
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Точка 9 49,1 ден да

Точка 10 54,4 ден да

Точка 11 50,9 ден да

Точка 12 50,1 ден да

Точка 13 47,8 ден да

Точка 14 45,5 ден да

     
Разработена е и се прилага “Инструкция  за наблюдение веднъж на 
две години на показателите заложени в комплексното разрешително».

Прилага  се  «Инструкция  за   оценка  на  съответствието  на 
установените  еквивалентни  нива  на  шум  по  границата  на 
производствената  площадка  и  в  мястото  на  въздействие  с 
разрешените  такива,  установяване  на  причините  за  допуснатите 
несъответствия  и  предприемане  на  коригиращи  действия. 
Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 
2 и чл. 18 от Наредба № 2/05.04.2006г. и в съответствие с “Методика 
за  определяне  на  общата  звукова  мощност,  излъчвана  в  околната 
среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в 
мястото на въздействие”.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

     На територията на “Агроспектър Инвест”АД не се извършва пряко 
или  непряко  отвеждане  на  вредни  и  опасни  вещества  в  почвите  и 
подземните води.
      Изготвена е и се прилага “Инструкция за периодична проверка за 
наличие на течове от тръбопроводи и оборудване,  разположени на 
открито”, включваща също така и реда и начина за установяване на 
причините  за  евентуални  течове  и  предприемане  на  необходимите 
действия за тяхното отстраняване.
      Изготвена е и се прилага  “Инструкция,  съдържаща мерки за 
отстраняване на разливи или изливания на вредни и опасни вещества 
върху  производствената  площадка  (включително  и  в  обвалованите 
зони)”,  включваща  предприемане  на  необходимите  действия  за 
тяхното  отстраняване  до  12  часа   след  откриването  им,  както  и 
документирането им. 

През отчетния период не са констатирани течове от резервоари, 
варели,  тръбопроводи  и  др.  на  територията  на  производствената 
площадка.
     На територията на производствената площадка на “Агроспектър 
Инвест”АД  не  са  регистрирани  течове,  разливи  или  изливания  на 
вредни  и опасни вещества.
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 Товаро- разтоварните работи на площадката,  които биха могли да 
доведат  до  течове/изливания  се  извършват  единствено  на 
определените за целта места, обозначени на плана на площадката в 
комплексното разрешително.

Води се дневник с данни за датата и часа на установяване на 
разлива,  причини  за  разлива,  замърсената  площ  и  степента  на 
замърсяване,  замърсителите,  наименование/номер  на  приемащия 
обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, 
последствията  от  разлива  и  предприетите  коригиращи  мерки  за 
отстраняване на причините за разлива.

4.6.1. Опазване на почвите

Операторът  няма  задължение  за  извършване  на  почвен 
мониторинг на територията на производствената площадка.
Поради гореописаните причини не е попълнена Таблица 7.

Таблица 7. Опазване на почви

Показател

Концентрация  в 
почвите  (базово 
състояние), 
съгласно КР

Пробовземна 
точка

Резултат  от 
мониторинг

Честота  на 
мониторинг

Съответ-
ствие

4.6.2. Опазване на подземните води

         На площадката на “Агросректър Инвест” АД не се извършва 
пряко  или  непряко  отвеждане  на  вредни  и  опасни  вещества  в 
подземните води.

Съгласно  издаденото  КР № 335-НО/2008 г.   не  се  предвижда 
извършване на мониторинг качеството на подземните води в района 
на площадката.
поради тази причина не е попълнена таблица 8.

Таблица 8. Опазване на подземните води

Показател
Точка  на 
пробовземане

Концентрация  в 
подземните води, 
съгласно КР

Резултати 
от 
мониторинг

Честота  на 
мониторинг

Съответствие
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- - - - - -

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

Съгласно действащото законодателство, срокът за привеждане 
на  дейностите  и  инсталациите  в  съответствие  с  условията  в  КР  е 
13.10.2007 г. В този смисъл от „Агроспектър Инвест” АД не е изисквано 
разработване на Инвестиционна програма и такава няма. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ 
ТЯХ

     “Агроспектър Инвест “  АД не е вземал решения за прекратяване 
работата на инсталации или части от тях, разположени на територията 
на  производствената площадка.
     Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 335-НО/2008, 
при вземане на такова решение ще бъдат изготвени “План за закриване 
на дейностите на площадката или на части от тях” и “План за временно 
прекратяване на дейностите на площадката или части от тях”. 

Разработени  са  “Инструкции за  пускане  (влизане  в  стабилен 
работен режим) и спиране на всяка една от инсталациите, съдържащи 
необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане 
на производствените процеси.

17.2.2011  Г.  7.  СВЪРЗАНИ  С  ОКОЛНАТА  СРЕДА  АВАРИИ,   
ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

     7.1. Аварии
Разработен е и се спазва вътрешен  авариен план, утвърден от 

ръководителя на предприятието 
     Разработена  е  и  се  прилага  Инстанция  за  оценка  на 
възможността  за  изпускане,  в  резултат  на  аварийна  ситуация,  в 
канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или 
друга)  на  опасни  течни  вещества,  препарати  или  силно  замърсена 
вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

Разработена  е  и  се  прилага с  мерки  за  ограничаване  или 
ликвидиране  на  последствията  при  залпови  замърсявания  на 
отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Води  се  дневник  за  всяка  възникнала  аварийна  ситуация, 
включващ:
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• измерени  концентрации  на  вредни вещества  над емисионните 
норми, заложени в разрешителното;
• непланирана емисия;
• смущение  или  повреда  в  контролната  апаратура  или 
измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до 
загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
• инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или 
подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при 
който се изисква Общината да реагира незабавно.

     През отчетния период  не са регистрирани аварии на територията 
на Дружеството. 

Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9.

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата  на 
инцидента

Описание  на 
инцидента

Причини
Предприети 
действия

Планирани 
действия

Органи,  които 
са уведомени

- - - - - -

     7.2.  Оплаквания  или възражения,  свързани с  дейността  на 
инсталацията
     През отчетния период в “Агроспектър Инвест” АД  не са постъпвали 
оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, 
води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена изискващата 
се Таблица 10.

Таблица 10

Дата  на 
оплакването 
или 
възражениет
о

Приносител 
на 
оплакването

Причини
Предприети 
действия

Планирани 
действия

Органи,  които 
са уведомени

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

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които 
е  предоставено  Комплексно  разрешително  №  335-НО/2008  на 
“Агроспектър Инвест”АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ 
или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.
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Подпис:................................. Дата:  28.03.2012 г.

Име на подписващия: Димитър Иванов

Длъжност в организацията:  Изпълнителен Директор
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Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №:       БУЛСТАТ: 118042716 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА  2011  ГОДИНА

Площадка №:      
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №: 5
/попълва  се  поредният  номер  на  отпадъка  по  възходящ ред  на  шестцифрения  код;  последният  номер  трябва  да  съвпада  с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:           опасен            производствен                  /маркира се с "Х" само едно от посочените/

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование: Пласмасови опаковки

2. Код: 150102
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход: От заплождането на животните
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние:  
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:   устойчив      миришещ     разтворим     горим     летлив

/маркира се с "Х"/                            друго
/опишете/

:      

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование:       

7. Код:            
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII  и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y      
/попълва  се  цифровият  знак  от  шифъра  на  групата  съгласно  Приложение  №  I  на  Базелската  конвенция  за  контрол  на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H                     H                    H      
/попълва  се  цифровият  знак  на  опасните  свойства  на  отпадъка  съгласно  приложение  №  2  на  Наредба  №  3  от  2004  г.  за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието: 0 т 0 м3

     - в т.ч. количество сухо вещество:       тегл. %

2. Наличен от минали години: 0.462 т 0462 м3

       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години

/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, посочено в 
т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

1. Общо количество третиран отпадък: 0.462 т 0.462 м3

2. Описание на операцията:      

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТА

Общо количество: 0.462 т 0.462 м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2: 0.462 т 0.462
м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци
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     Годишен отчет за депониране на отпадъци

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество:       т       м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2:       т       м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:       т       м3

2.2. Име:      

2.3. БУЛСТАТ:      

2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място:      

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .     .      г.  /   КР №      от   .  .      г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 до 2.5 
за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:        Количество:       т       м3

Страна:        Количество:       т       м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане:       т       м3

- извършващи междинни операции с отпадъка:       т       м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/

ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието:       т       м3

        използване в горското стопанство:       т       м3

        тревни площи и паркове:       т       м3

        рекултивация на нарушени терени:       т       м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година: 0 т 0 м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да   контейнери   чували   варели

  друга
/посочете/

:      
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/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество на отпадъка по т. II (т. 1 + т. 2) трябва да е равно на сумата от количествата 
по т. IV, V и VI.

Други бележки:      

РИОСВ: ...................

Дата: .......................... г. Дата: …28.03.20120...................... г.

Проверил: ................................................ Изготвил: ...................................................

           /име, подпис/        /име, подпис/

Директор:  ................................................ Ръководител: .............................................

    /име, подпис, печат/                 /име, подпис, печат/
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Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №:       БУЛСТАТ: 118042716 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА  2011  ГОДИНА

Площадка №:      
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №: 3
/попълва  се  поредният  номер  на  отпадъка  по  възходящ ред  на  шестцифрения  код;  последният  номер  трябва  да  съвпада  с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:           опасен            производствен                  /маркира се с "Х" само едно от посочените/

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование: Опаковки от опасни вещества

2. Код: 150110
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход: ветеринарно-медицинско обслужване,
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние:  
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:   устойчив      миришещ     разтворим     горим     летлив

/маркира се с "Х"/                            друго
/опишете/

:      

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование:       

7. Код:       0,1234
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII  и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y 0,1234
/попълва  се  цифровият  знак  от  шифъра  на  групата  съгласно  Приложение  №  I  на  Базелската  конвенция  за  контрол  на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H 0,1234               H 0,1234              H 0,1234
/попълва  се  цифровият  знак  на  опасните  свойства  на  отпадъка  съгласно  приложение  №  2  на  Наредба  №  3  от  2004  г.  за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието: 0 т 0 м3

     - в т.ч. количество сухо вещество: 0,1234 тегл. %

2. Наличен от минали години: 0.1234 т 0.1234 м3

       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години

/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, посочено в 
т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

1. Общо количество третиран отпадък: 0,12344 т 0,12344 м3

2. Описание на операцията:      

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТА

Общо количество: 0,12344 т 0,12344 м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2: 0,1234 т 0,1234 м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци
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     Годишен отчет за депониране на отпадъци

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество: 0,1234 т 0,1234 м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2: 0,1234 т 0,1234 м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:  0,1234 Количество: 0,1234 т 0,1234 м3

Площадка №:  0,1234 Количество: 0,1234 т 0,1234 м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество: 0,1234 т 0,1234 м3

2.2. Име:      

2.3. БУЛСТАТ:      

2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място:      

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .0,1234.0,1234 г.  /   КР №      от   .  .0,1234 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 до 2.5 
за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:  0,1234 Количество: 0,1234 т 0,1234 м3

Страна:  0,1234 Количество: 0,1234 т 0,1234 м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане: 0,1234 т 0,1234 м3

- извършващи междинни операции с отпадъка: 0,1234 т 0,1234 м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/

ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието: 0,1234 т 0,1234 м3

        използване в горското стопанство: 0,1234 т 0,1234 м3

        тревни площи и паркове: 0,1234 т 0,1234 м3

        рекултивация на нарушени терени: 0,1234 т 0,1234 м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година: 0.1234 т 0,1234 м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да   контейнери   чували   варели

  друга
/посочете/

:      
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/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество на отпадъка по т. II (т. 1 + т. 2) трябва да е равно на сумата от количествата 
по т. IV, V и VI.

Други бележки:      

РИОСВ: ...................

Дата: .......................... г. Дата: ….28.03.2012..................... г.

Проверил: ................................................ Изготвил: ...................................................

           /име, подпис/        /име, подпис/

Директор:  ................................................ Ръководител: .............................................

    /име, подпис, печат/                 /име, подпис, печат/
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Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №:       БУЛСТАТ: 118042716 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА  2011  ГОДИНА

Площадка №:      
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №: 4
/попълва  се  поредният  номер  на  отпадъка  по  възходящ ред  на  шестцифрения  код;  последният  номер  трябва  да  съвпада  с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:           опасен            производствен                  /маркира се с "Х" само едно от посочените/

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование: Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции

2. Код: 180202
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход: ветеринарно-медицинско обслужване,
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние:  
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:   устойчив      миришещ     разтворим     горим     летлив

/маркира се с "Х"/                            друго
/опишете/

:      

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование:       

7. Код:            
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII  и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y      
/попълва  се  цифровият  знак  от  шифъра  на  групата  съгласно  Приложение  №  I  на  Базелската  конвенция  за  контрол  на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H                     H                    H      
/попълва  се  цифровият  знак  на  опасните  свойства  на  отпадъка  съгласно  приложение  №  2  на  Наредба  №  3  от  2004  г.  за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието: 0,0000 т 0.0000 м3

     - в т.ч. количество сухо вещество:       тегл. %

2. Наличен от минали години: 0.00215 т 0.00215 м3

       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години

/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, посочено в 
т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

1. Общо количество третиран отпадък:      15 т 0.00215 м3

2. Описание на операцията:      

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТА

Общо количество: 0.00215 т 0.00215 м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2:      68 т       м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци
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     Годишен отчет за депониране на отпадъци

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество:       т       м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2:       т       м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:       т       м3

2.2. Име:      

2.3. БУЛСТАТ:      

2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място:      

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .     .      г.  /   КР №      от   .  .      г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 до 2.5 
за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:        Количество:       т       м3

Страна:        Количество:       т       м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане:       т       м3

- извършващи междинни операции с отпадъка:       т       м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/

ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието:       т       м3

        използване в горското стопанство:       т       м3

        тревни площи и паркове:       т       м3

        рекултивация на нарушени терени:       т       м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година: 0.00215 т 0.00215 м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да   контейнери   чували   варели

  друга
/посочете/

:      
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/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество на отпадъка по т. II (т. 1 + т. 2) трябва да е равно на сумата от количествата 
по т. IV, V и VI.

Други бележки:      

РИОСВ: ...................

Дата: .......................... г. Дата: …28.03.2012...................... г.

Проверил: ................................................ Изготвил: ...................................................

           /име, подпис/        /име, подпис/

Директор:  ................................................ Ръководител: .............................................

    /име, подпис, печат/                 /име, подпис, печат/
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Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №:       БУЛСТАТ: 118042716 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА  2011 ГОДИНА

Площадка №:      
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №: 1
/попълва  се  поредният  номер  на  отпадъка  по  възходящ ред  на  шестцифрения  код;  последният  номер  трябва  да  съвпада  с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:           опасен            производствен                  /маркира се с "Х" само едно от посочените/

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование: Отпадъци от желязо и стомана

2. Код: 191001
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход: Подмяна на технологичното оборудване
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние:  
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:   устойчив      миришещ     разтворим     горим     летлив

/маркира се с "Х"/                            друго
/опишете/

:      

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование:       

7. Код:            
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII  и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y      
/попълва  се  цифровият  знак  от  шифъра  на  групата  съгласно  Приложение  №  I  на  Базелската  конвенция  за  контрол  на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H                     H                    H      
/попълва  се  цифровият  знак  на  опасните  свойства  на  отпадъка  съгласно  приложение  №  2  на  Наредба  №  3  от  2004  г.  за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието: 0 т 0 м3

     - в т.ч. количество сухо вещество:       тегл. %

2. Наличен от минали години: 0 т 0 м3

       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години

/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, посочено в 
т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

1. Общо количество третиран отпадък: 0 т 0 м3

2. Описание на операцията:      

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТА

Общо количество: 0 т 0 м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2: 0 т 0 м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци
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     Годишен отчет за депониране на отпадъци

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество:       т       м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2:       т       м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество: 0 т 0 м3

2.2. Име: „Медведев СС” ЕООД

2.3. БУЛСТАТ: 200256215

2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място: с. Калипетрово

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .     .      г.  /   КР №      от   .  .      г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 до 2.5 
за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:        Количество:       т       м3

Страна:        Количество:       т       м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане:       т       м3

- извършващи междинни операции с отпадъка:       т       м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/

ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието:       т       м3

        използване в горското стопанство:       т       м3

        тревни площи и паркове:       т       м3

        рекултивация на нарушени терени:       т       м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година: 0 т 0 м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да   контейнери   чували   варели

  друга
/посочете/

:      
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/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество на отпадъка по т. II (т. 1 + т. 2) трябва да е равно на сумата от количествата 
по т. IV, V и VI.

Други бележки:      

РИОСВ: ...................

Дата: .......................... г. Дата: …28.03.2012...................... г.

Проверил: ................................................ Изготвил: ...................................................

           /име, подпис/        /име, подпис/

Директор:  ................................................ Ръководител: .............................................

    /име, подпис, печат/                 /име, подпис, печат/
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Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №:       БУЛСТАТ: 118042716 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА  2011  ГОДИНА

Площадка №:      
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №: 2
/попълва  се  поредният  номер  на  отпадъка  по  възходящ ред  на  шестцифрения  код;  последният  номер  трябва  да  съвпада  с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:           опасен            производствен                  /маркира се с "Х" само едно от посочените/

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование: Флуорисцинтни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

2. Код: 200121
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход: Подмяна на електрическото оборудване
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние:  
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:   устойчив      миришещ     разтворим     горим     летлив

/маркира се с "Х"/                            друго
/опишете/

:      

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование:       

7. Код:       0,0004
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII  и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y 0,0004
/попълва  се  цифровият  знак  от  шифъра  на  групата  съгласно  Приложение  №  I  на  Базелската  конвенция  за  контрол  на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H 0,0004               H 0,0004              H 0,0004
/попълва  се  цифровият  знак  на  опасните  свойства  на  отпадъка  съгласно  приложение  №  2  на  Наредба  №  3  от  2004  г.  за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието: 0,000 т 0,0004 м3

     - в т.ч. количество сухо вещество: 0,0004 тегл. %

2. Наличен от минали години: 0,00044 т 0,00044 м3

       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години

/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, посочено в 
т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

1. Общо количество третиран отпадък: 0,0004 т 0,0004 м3

2. Описание на операцията:      

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТА

Общо количество: 0,00044 т 0,00044 м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2: 0,00044 т 0,00044 м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци
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     Годишен отчет за депониране на отпадъци

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество: 0,0004 т 0,0004 м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2: 0,0004 т 0,0004 м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:  0,0004 Количество: 0,0004 т 0,0004 м3

Площадка №:  0,0004 Количество: 0,0004 т 0,0004 м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество: 0,0004 т 0,0004 м3

2.2. Име:      

2.3. БУЛСТАТ:      

2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място:      

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .0,0004.0,0004 г.  /   КР №      от   .  .0,0004 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 до 2.5 
за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:  0,0004 Количество: 0,0004 т 0,0004 м3

Страна:  0,0004 Количество: 0,0004 т 0,0004 м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане: 0,0004 т 0,0004 м3

- извършващи междинни операции с отпадъка: 0,0004 т 0,0004 м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/

ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието: 0,0004 т 0,0004 м3

        използване в горското стопанство: 0,0004 т 0,0004 м3

        тревни площи и паркове: 0,0004 т 0,0004 м3

        рекултивация на нарушени терени: 0,0004 т 0,0004 м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година: 0,0004 т 0,0004 м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да   контейнери   чували   варели

  друга
/посочете/

:      
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/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество на отпадъка по т. II (т. 1 + т. 2) трябва да е равно на сумата от количествата 
по т. IV, V и VI.

Други бележки:      

РИОСВ: ...................

Дата: .......................... г. Дата: ….....28.03.2012................. г.

Проверил: ................................................ Изготвил: ...................................................

           /име, подпис/        /име, подпис/

Директор:  ................................................ Ръководител: .............................................

    /име, подпис, печат/                 /име, подпис, печат/
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Приложение № 11
към чл. 10, ал. 3

ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТА
ЗА       ГОДИНА

Идентификационен номер:       /получава се от РИОСВ/

ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Име:      

БУЛСТАТ:      

Старо име:      

Стар БУЛСТАТ:      

Предмет на дейност:      
/описва се основната дейност на предприятието/

Адрес по съдебна регистрация:

ЕКАТТЕ:       Населено място:       Община:      

Собственост:
     държавна      общинска     частна     кооперативна     чужди физически и юридически лица 

     смесена
/опишете/

:      

/маркира се с "Х"/

Адрес за контакти:

Пощенски код:       Населено място:       Община:      

Улица, №:      

Име:       Фамилия:       Длъжност:      

Тел./факс:       e-mail:      

Документи по чл. 12 ЗУО:

1. №      - -     -      от   .  .      г.  /   КР №       от   .  .      г. /Изд. от      

2. №      - -     -      от   .  .      г.  /   КР №       от   .  .      г. /Изд. от      

/попълват се № на документа, датата на издаване и от кого е издаден/

Образувани отпадъци:        /бр./ Отпадъци, получени от други предприятия:         /бр./

ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

Дейност Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                        

Транспортиране                        

Временно съхраняване                        

Оползотворяване                        

Обезвреждане                        

Забележка:
Предприятията,  извършващи дейности по сметосъбиране, маркират с "Х" само вида на отпадъците.
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ПЛОЩАДКИ, НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ И/ИЛИ ТРЕТИРАТ ОТПАДЪЦИ

П
л
о
щ
а
д
к
а
 
№
 
 
 
 
 
 

1. Местонахождение

Община:       Населено място:       ЕКАТТЕ:      

Адрес:      

2. Лице за контакти

Име и фамилия:       Длъжност:      

Телефон:       Факс:       Е-mail:      

3. Основна дейност:      

4. Образувани отпадъци:        /бр./
Отпадъци, получени от други предприятия:        
/бр./

5. Дейности Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                        

Транспортиране                        

Временно съхраняване                        

Оползотворяване                        

Обезвреждане                        

П
л
о
щ
а
д
к
а
 
№
 
 
 
 
 
 

1. Местонахождение

Община:       Населено място:       ЕКАТТЕ:      

Адрес:      

2. Лице за контакти

Име и фамилия:       Длъжност:      
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Телефон:       Факс:       Е-mail:      

3. Основна дейност:      

4. Образувани отпадъци:        /бр./
Отпадъци, получени от други предприятия:        
/бр./

5. Дейности Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                        

Транспортиране                        

Временно съхраняване                        

Оползотворяване                        

Обезвреждане                        

Забележка: При повече площадки страница 2 се копира.
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СЪОРЪЖЕНИЯ/ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Вид Местонахождение
Регистрационен

№
Оператор

1 2 3 4
                       
                       
                       
                       
                       
Забележки:

Колона 1 - описва се видът на съоръжението/инсталацията.
Колона 2 - попълва се номерът на площадката, на която се намира съоръжението/инсталацията.
Колона 3 - попълва се регистрационният номер на съоръженията/инсталациите за третиране само на отпадъци.
Колона 4 - попълва се името и БУЛСТАТ на оператора, в случай че се различава от собственика.

Други бележки:      

Дата: ……...................... г. Изготвил: ...................................................

           /име, подпис/

Ръководител: .............................................

  /име, подпис, печат/
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Приложение № 11
към чл. 10, ал. 3

ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТА
ЗА       ГОДИНА

Идентификационен номер:       /получава се от РИОСВ/

ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Име:      

БУЛСТАТ:      

Старо име:      

Стар БУЛСТАТ:      

Предмет на дейност:      
/описва се основната дейност на предприятието/

Адрес по съдебна регистрация:

ЕКАТТЕ:       Населено място:       Община:      

Собственост:
     държавна      общинска     частна     кооперативна     чужди физически и юридически лица 

     смесена
/опишете/

:      

/маркира се с "Х"/

Адрес за контакти:

Пощенски код:       Населено място:       Община:      

Улица, №:      

Име:       Фамилия:       Длъжност:      

Тел./факс:       e-mail:      

Документи по чл. 12 ЗУО:

1. №      - -     -      от   .  .      г.  /   КР №       от   .  .      г. /Изд. от      

2. №      - -     -      от   .  .      г.  /   КР №       от   .  .      г. /Изд. от      

/попълват се № на документа, датата на издаване и от кого е издаден/

Образувани отпадъци:        /бр./ Отпадъци, получени от други предприятия:         /бр./

ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

Дейност Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                        

Транспортиране                        

Временно съхраняване                        

Оползотворяване                        

Обезвреждане                        

Забележка:
Предприятията,  извършващи дейности по сметосъбиране, маркират с "Х" само вида на отпадъците.
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ПЛОЩАДКИ, НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ И/ИЛИ ТРЕТИРАТ ОТПАДЪЦИ

П
л
о
щ
а
д
к
а
 
№
 
 
 
 
 
 

1. Местонахождение

Община:       Населено място:       ЕКАТТЕ:      

Адрес:      

2. Лице за контакти

Име и фамилия:       Длъжност:      

Телефон:       Факс:       Е-mail:      

3. Основна дейност:      

4. Образувани отпадъци:        /бр./
Отпадъци, получени от други предприятия:        
/бр./

5. Дейности Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                        

Транспортиране                        

Временно съхраняване                        

Оползотворяване                        

Обезвреждане                        

П
л
о
щ
а
д
к
а
 
№
 
 
 
 
 
 

1. Местонахождение

Община:       Населено място:       ЕКАТТЕ:      

Адрес:      

2. Лице за контакти

Име и фамилия:       Длъжност:      
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Телефон:       Факс:       Е-mail:      

3. Основна дейност:      

4. Образувани отпадъци:        /бр./
Отпадъци, получени от други предприятия:        
/бр./

5. Дейности Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                        

Транспортиране                        

Временно съхраняване                        

Оползотворяване                        

Обезвреждане                        

Забележка: При повече площадки страница 2 се копира.
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СЪОРЪЖЕНИЯ/ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Вид Местонахождение
Регистрационен

№
Оператор

1 2 3 4
                       
                       
                       
                       
                       
Забележки:

Колона 1 - описва се видът на съоръжението/инсталацията.
Колона 2 - попълва се номерът на площадката, на която се намира съоръжението/инсталацията.
Колона 3 - попълва се регистрационният номер на съоръженията/инсталациите за третиране само на отпадъци.
Колона 4 - попълва се името и БУЛСТАТ на оператора, в случай че се различава от собственика.

Други бележки:      

Дата: ……...................... г. Изготвил: ...................................................

           /име, подпис/

Ръководител: .............................................

  /име, подпис, печат/
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