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1. Увод

Обща информация относно инсталацията 
Наименование на инсталацията, за 
която е издадено комплексно 
разрешително (КР) 

Инсталация за интензивно отглеждане 
на птици включваща: 
- Сектор бройлери – 220 000 места 

- Сектор родители – 18 000 места 

Адрес по местонахождение на 
инсталацията 

 9385, с.Златия 

Регистрационен номер на КР № 290-НО/2008 

Дата на подписване на КР 08.10.2008г. 

Дата на влизане в сила на КР 15.11.2008г. 

Дата на прекратяване на КР 29.07.2011 г. 

Решение за прекратяване на КР  № 290-Н0-И0-А0-О/2011 г. 

Оператор на инсталацията “Хибриден център Златия” ЕАД, 
с.Златия 

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

9000 гр. Варна, „Радко Димитриев”7 

тел./факс: 052/603100 

e-mail: sindik_Stoyanov @abv.bg

Лице за контакти Мария Димитрова 

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

9300 гр. Добрич 

тел.: 058/602872 

e-mail: maria@pticeklanica.net

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

В “Хибриден център Златия” птиците се отглеждат върху суха постеля. 

При подовото отглеждане птиците се движат свободно в помещенията, 
като подът е от дебела несменяема постеля. 

За дебела несменяема постеля се използва хигроскопични материали - 
слама, дървени стърготини, смлени царевични кочани, торф и др. (в някои 
случаи постелята се прави чрез смесване на няколко от тези материали). 
Дебелината на постелята варира от 8-10 cm през лятото до 15-20 cm през 
зимата. Подът под постелята се прави от бетонна настилка, удобна за 
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почистване и дезинфекция. Влажността на постелята се поддържа в 

оптимални граници чрез вентилационна система. 
Преди залагането на дълбоката несменяема постеля се извършва 

основна дезинфекция на цялото помещение, включително и на използвания 
инвентар. 

При подовото отглеждане помещенията се разделят на отделни секции 

с мрежа, за да се предотврати струпване на птиците само в една част но 
помещението. 

Фуражът при тази система на отглеждане се раздава с улейни или 
бункерни хранилки. Улейните хранилки се изпълняват от ламарина, огъната 
по различен начин и с антикорозионно покритие. Хранилките се поставят 

върху скаровия (мрежестия) под или върху несменяемата постеля и чрез 
специални стойки могат да свалят или качват според ръста на птиците. 

Използват се и хранилки, които се окачват на тавана чрез въжета или вериги и 
също могат да се вдигат и свалят към пода. Във всички случаи хранилките се 
поставят успоредно на надлъжната ос на сградата в 2 или повече четни редове. 

За поенето на птиците при подовото отглеждане се използват улейни 
или кръгли поилки. 

Торта от сградите с подово отглеждане се почиства с мобилна или 
стационарна механизация. Дебелата постеля се почиства с булдозер, 
грайферен товарач и ремаркета. Когато над пода е опъната телена мрежа или 

са поставени скари, почистването на торта обикновено става периодично 
също с булдозер и товарачи след демонтиране на мрежата или скарите. В 
някои случаи торищните канали се почистват ежедневно със скреперни 
устройства. 

В сградите за кокошки носачки се монтират гнезда за снасяне на яйца.
Гнездата могат да бъдат единични или групови, както и едноетажни или 
многоетажни. Изпълняват се от дърво, метал или полимерни материали. 
Груповите гнезда са с размер 180 х 60 cm и са достатъчни да задоволят 
потребностите на 50 носачки. Техните отвори са около 45 cm широки. 

Единичните гнезда са с размери 30 х 30 х 38 cm. Единичните гнезда са по-
скъпи, но при тях се получават по-малко яйца със счупени черупки. 
Обикновено са свързани от 4 до 12 в обща батерия. На 4 кокошки се осигурява 

по едно единично гнездо. За получаване на чисти и здрави яйца, гнездата 
веднъж в седмицата се зареждат със ситно нарязана слама, плява или дървени 

стърготини. Събирането на яйцата от гнездата се механизира чрез 
транспортни ленти, като за целта между два реда гнездови батерии минава 
яйцесъбирателна лента, върху която падат яйцата и която ги доставя до 

яйцесъбирателна маса. 
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В сградите за бройлери и подрастващи подът на помещението се заема 

с дебела несменяема постеля без кацала. Обзавеждането на помещенията се 
състои само от хранилки и поилки, разположени върху несменяемата постеля. 

При подово отглеждане на кокошки носачки обикновено от 1/2 до 2/3 
от площта на помещенията е заета от кацала, а останалата - от дебела 
несменяема постеля. За предпочитане е хранилките и поилките да се 

разполагат върху кацалата, за да прекарват птиците по-голямата част от 
времето си върху тях, а торовата маса да се събира в торовия канал. При това 

положение намалява овлажняването на дълбоката постеля и се улеснява 
почистването на торта. 

В зависимост от широчината на сградата гнездата могат да се 

разполагат в един или няколко надлъжни реда край стените или в средата на 
помещенията. Гнездата могат да се разполагат върху постелята или върху 

кацалата. Когато гнездата са монтирани върху кацалата, тогава е необходимо 
да се предвиди обслужваща пътека. Почистването на торта от каналите, 
разположени под кацалата, може да става периодично с булдозер или 

ежедневно със скреперни устройства. 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ ОТ ЯЙЦЕНОСНО НАПРАВЛЕНИЕ 

Отглеждане на пилета и ярки  (подрастващи стокови носачки)
При подовото отглеждане добре почистеното и дезинфекцирано 

помещение се застила със суха, незасегната от плесени слама или друг вид 

постеля - талаш, стърготини, слънчогледови люспи и др. с дебелина на пласта 
10 cm през лятото и 15 cm през зимата. Върху постелята се поставя велпапе или 
друга хартия, на която в първите няколко дни се слага малко фураж. През това 
време се използват и плитки хранилки (пластмасови тавички). Поенето се 
извършва с вакуумини 2-3 литрови поилки. Цялото помещение се затопля чрез 
водно отопление или с нафтови топловъздушни апарати. В по-малки 
помещения може да се използват и печки с твърдо гориво. 

Препоръчва се пилетата през първите 7 дни да се поставят в 
ограничени с велпапе пространства - с диаметър до 3 m. До 48 часа пилетата 
трябва да се захранят.

При отглеждане в клетки най-малко 20 часа преди настаняването на 
пилетата помещението се загрява, като температурата на равнището на 

хранилките на средния етаж при многоетажните клетъчни батерии, а при 
едноетажните - на равнището на птиците е 32-34 оС. Предварителното 
затопляне е задължително, тъй като пилетата могат да се простудят. Високите 
изисквания към топлината през първите няколко дни на отглеждането на 
пилетата се дължат на тяхната недостатъчна терморегулация до 14-тия ден, 

липсата на покривка от пера, голямата повърхност на тялото в сравнение с 
масата им. Охлаждането на пилетата (и при двете системи на отглеждане) 
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предизвиква струпване, което води до задушаване, забавя се захранването, 

запойването им и е налице висока смъртност през първите 4-5 дни.  
През първите две-три седмици при клетъчното отглеждане най-добре е 

пилетата да се отглеждат само на най-горния етаж, а за да се избегне 
охлаждането им през първите 4-5 дни, подът на клетката се застила с хартия. 
Поенето се извършва с чашкови поилки, а храненето -  с механизирани 

хранилки. 
При подрастващите стокови носачки се използват два вида светлинни 

режими - постоянен или с намаляване на светлинния ден. За предпочитане е 
вторият. Регулирането на светлинния режим според тегловното развитие е 
гаранция за правилното полово узряване на ярките. 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ ОТ БРОЙЛЕРНО НАПРАВЛЕНИЕ 

Отглеждане на подрастващи родители
Подрастващите родители от бройлерно направление се отглеждат 

подово върху дебела несменяема постеля, в добре топлоизолирани сгради с 
(или без) прозорци. За спазване на осветителната програма за предпочитане са 

сгради без прозорци. След основно почистване, измиване и дезинфекция в 
сградите се поставя пшенична слама или друга постеля (талаш, стърготини, 
слънчогледови люспи) с дебелина минимум 10 cm. Зарежда се оборудването, 
извършва се фумигация. След добро проветряване помещението се затопля 24 
часа преди пристигане на пилетата. Зареждат се поилките с вода. 

Броят на птиците, които ще се настанят в сградата зависи от размера й 
и от гъстотата на отглеждане. Препоръчва се следната гъстота: 

 До 7 седмици    -   10-12 бр/ m2;

 8 - 20 седмици   -    женски:  5 - 7 бр/ m2

         мъжки:    3 бр/ m2

При закупуване на пилетата на 100 женски се осигуряват 15 мъжки 
еднодневни пилета. 

Първите дни след настаняването пилетата се хранят върху велпапе, 

амбалажна хартия или в пластмасови хранилки (тавички). Една от тези 
хранилки се осигурява за 50 пилета. След 3-4 дни започва зареждането на 

фуража и в автоматичните хранилки (за постепенно привикване към тях). При 
отглеждането на голям брой птици е необходимо използването на 
автоматични хранилки, а при по-малък (1000-2200) може да се използват 

тубусни. При улейните хранилки на 1 птица до 7-седмична възраст се 
осигурява по 8 cm фронт за хранене, от 8-мата седмица - по 15cm за ярките и 
18-20 cm за петлите. Поенето на пилетата през първите 6-7 дни се извършва от 
вакуумни поилки. След това се използват главно кръгли поилки или 
двуметрови улейни поилки. 
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Както при всички малки птици и при тази категория температурата през 

първите 14 дни е от особено важно значение.  
Светлината е основен фактор при регулиране на развитието на птиците.  
С тази осветителна програма се цели забавяне на половото развите на 

ярките. 
Добрата вентилация (от 3 до 5-6 m3 пресен въздух за 1 kg жива маса) 

осигурява необходимото количество кислород за дишане, отстранява вредните 
газове, праха и излишната влага. 

Отглеждане на родители след 20-седмична възраст
В добре подготвената сграда в периода от 18- до 20-седмична възраст (от 

126-ия  до 140-ия ден) ярките и петлетата се настаняват в съотношение 10:1. 

За разплод се оставят само добре развити ярки и петлета. Бракуват се 
всички изостанали в развитието си или значително отклоняващи се от 

изискванията птици. По-добра производителност се получава, когато 
помещението е разделено на боксове за по 500 птици. Настаняването на 
ярките и петлите трябва да става до обяд, за да могат да се ориентират към 
околната среда. В боксовете първо се постанят петлите (може и предишния 
ден). На 1 m2 подова площ се настаняват от 4 до 6 птици. 

Храненето се извършва  с верижно- улейни хранилки, като се осигурява 
по 25 cm фронт за ярка. За да се избегне достъпът на петлите до хранилката, се 
използват телени решетки или пластмасови тръби, които се монтират върху 
хранилката, така че да се хранят само кокошките. Петлите се хранят в тубусни 
хранилки - по една на 25 петли. 

Температурният режим за тази категория не е така строг както при 
малките или растящите птици, но най-добре се чувстват носачките при 

температура 18-22 оС. Допуска се отклонение в границите от 15 до 26 оС. 
При определяне капацитета на вентилацията трябва да се вземат в 

предвид броят и живата маса на птиците, сезонните и климатичните условия в 
района. През горещите летни дни се осигурява по 5-6 m3 на 1kg жива маса на 
час при скорост до 1,2 m/s, а през зимните месеци - по 2,5 m3 при скорост до 

0,3 - 0,5 m/s.
Режима на осветление е естествено продължение на режима, при който 

са отглеждани птиците в сградата за подрастващи родители. 

Продължителността на светлинния ден се увеличава през 21-вата седмица на 
14 часа и така се запазва до края на отглеждането. 

На всеки 4-5 кокошки се осигурява по едно гнездо с размери 30 х 35 х 35 
cm. Може да бъдат дву- или триетажни,  но с удобни кацалки пред тях. 

Отглеждане на пилета бройлери.
Основният начин за отглеждане на пилетата бройлери е върху дебела 

несменяема постеля. По-рядко се прилага отглеждане в клетки и върху 

скарови подове. 



Годишен доклад по околна среда за 2011 г. за дейностите по КР № 290-НО/2008 г. на 
 ”Хибриден център Златия” ЕАД / н / 

10

Първоначално пилетата се захранват с фураж, разхвърлян върху 

велпапе или друга хартия. Поставят се плитки пластмасови тавички. След 
първата седмица се запълват и автоматичните хранилки, а след 14-тия ден се 
използват само автоматичните. В нашата страна се използват главно верижно-
улейни хранилки, както и въжено-тапови хранилки. При по-малък брой 
пилета се използват тубусни хранилки. 

От значение за правилния растеж на бройлерите е осигуряването на 
достатъчно фронт за хранене. Препоръчва се през първите 2 седмици да се 

осигурява по 1 cm,  а след това - по 4-5 cm. 
През първите 14 дни масово се използват двулитрови пластмасови 

поилки - по една на 50 пилета. След тази възраст поенето става с кръгли или 

линейни двуметрови поилки. Могат да се използват и различни чашкови и 
нипелни поилки. Нормативът за поилен фронт за пилета бройлери е 1,5 - 2,5 

cm на всяко пиле в зависимост от поилките и по 1 нипел на 18-20 пилета. 
Осигуряването на необходимата температура на въздуха (особено през 
първите две седмици) е много важен фактор за правилния растеж на 

бройлерите и за получаването на добри резултати. Изоставането в растежа им 
през първите дни трудно може да бъде компенсирано по-късно. Отоплението 
може да се извършва с нафтови, топловъздушни апарати, водно, лъчисто и с 
брудери.  

През летния период е допустимо поддържането и на температура до 25 оС. 

При по-високи температури е необходимо увеличаване на скоростта на 
движение на въздуха чрез засилване на вентилацията. 

Препоръчителната скорост на движение на въздуха през зимния период е 
до 0,3 m/s, а през лятото - до 0,8 m/s. 

Относителната влажност на въздуха трябва да се поддържа в границите от 
50 до 80%. 

За оптимална гъстота се приема приема 18 пилета бройлери на 1m2 подова 
площ. 

Във всички помещения на “Хибриден център Златия” птиците се 

отглеждат върху суха постеля. Подовете са бетонни, а върху тях се насипва 
слама и формираните екскременти се стичат и смесват с тази “суха постеля” до 
момента на приключване на технологичния процес по отглеждането. В 

процеса на отглеждане на птиците помещенията не се почистват. След 
приключване на определен процес помещенията се почистват машинно и 

ръчно, дезинфекцират се и се подновява отглеждането на животни. 

Подготовката на хранителните смески се извършва във фуражен цех 
собственост на друго Дружество в гр. Добрич. Готовите смески се 
транспортират със специализиран автотранспорт до секторите и автоматично 
се зареждат буферните бункери. По автоматичен път хранителните смески се 
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подават до отделенията на животните. Също автоматично и контролирано се 

подават и необходимите количества вода. 

Използваният принцип на отглеждане позволява да се поддържа 
значително по-висока хигиена при животните и снижава възможностите за 
вредно въздействие върху околната среда. Формираните при отглеждането 
фекалии се стичат и смесват със сухата постеля и се събират след приключване 
на процесите за временен престой в торохранилищата. След периода на 
престой за узряване на торта формираните почвени подобрители се извозват 
за наторяване в земеделското стопанство. 

Зареждане на секторите с еднодневни пилета (родители бройлерно 
направление) става чрез внос от Франция и Холандия.

1.2 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите  

Производственият капацитет на инсталацията, съгласно КР както и 
произведената продукция за периода на действие на КР през 2011 г. са 
посочени в таблицата по-долу. 

Произведена продукция  

№ Инсталация 

Категория 
промишлена 

дейност, 
Приложение № 

4, ЗООС 

Капацитет 
Произведена 
продукция за 

2011 г.,  

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

Инсталация за интензивно отглеждане на птици включваща:

 Сектор бройлери 220 000 бр. места 0 1

 Сектор родители 
 6.6 а)

18 000 бр. места 0 

През 2011 г. не е отчетено производство на продукция, защото по-
голямата част от инсталациите за интензивно отглеждане на птици са 
продадени както следва: 
На „Мастър фийд”ЕООД с ЕИК123626836  и „Елитстрой инженеринг”ЕООД с 

ЕИК124141544. /За което сме Ви уведомили с писмо с изх.№41/12.03.2010 г./ 
По силата на Нот.актове с №69, том 8 рег. №13315; №127, том 10 рег. №16677 ; 
№126, том 10 рег. №16676 и №131, том 10 рег. №16681 капацитетът на местата 
за отглеждане на бройлери намалява с   220 000 места / пет сектора с 20 бр. 
халета, от които 10 бр по 15 000 места и 10 броя по 7 000 места.  
       След продажбата ние сме собственици на   на сектор Б -2 с 18 000 места за 
родители на бройлери / един сектор с 4 бр. халета, от които 2 бр по 6 000 места 
и 2 броя с по 3 000 места/.  
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        В сила от 13.05.2010 г. „Хибриден център Златия”ЕАД  е обявено в 

ликвидация. А от 14.07.2010 г., дружеството е обявено в несъстоятелост и е 
прекратена дейността на дружеството. Поради тази причина в наличната 
инсталация – 18 000 бр., не са заредени родители на бройлери и не е 
осъществявана производствена дейност през 2011 г./ последното родителско 
стадо е ликвидирано през декември 2009 г./ 

1.3 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението 
на околната среда./отнася се за действащо предприятие/ 

Организационната структура на “Хибриден център Златия” ЕАД включва 
Изпълнителен директор на дружеството, ръководител обособено звено, 

технолог и гледачи (общи работници). 
Използването и отчитането на суровини, спомагателни материали, горива, 

енергия и вода е право и задължение на ръководител обособено звено.  

1.4 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

 Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ-Варна, гр. 
Варна 9010, ул. “Ян Палах” №  4, тел. 052 / 634 579; факс 052 / 634 593 

1.5 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция 
“Черноморски Район” (БДЧР), гр. Варна 9000, ул. “Александър Дякович” № 33, 
тел. 052 / 631 447; факс 052 / 631 448. 

2. Система за управление на околната среда

2.1. Структура и отговорност / отнася се за действащо предприятие/ 

 Условия 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 
 Под ръководството на Изпълнителния директор е определен персонала, 

който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 
разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в 
разрешителното. 

 В резултат от разпределянето на тези отговорности са изготвени списъци с 
персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на 
условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията 
в разрешителното.  

2.2. Обучение 

 Условие 5.2.1 
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 Дейностите по обучение на персонала/лицата, работещи в “Хибриден 

център Златия” ЕАД се организират при постъпване на нови служители или 
промяна в технологията на отглеждане, под отговорността на ръководител 
обособено звено. Последният изготвя ежегодно Програма за обучение, 
съобразена с конкретните нужди за обучение на персонала. 

2.3. Обмен на информация/ отнася се за работеща инсталация/ 

 Условия 5.3.1, 5.3.2 
 Ръководител обособено звено поддържа актуална информация на 
площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в 

разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, 
местоположение на работните места и телефоните за контакт.  

 Поддържа се, също така, актуален списък на органите/лицата, които 
трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните 
адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). 

2.4. Документиране 

 Условия 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 
 Съставен е списък на нормативните актове, отнасящи се към работата на 
инсталацията, който се актуализира периодично от главния инженер. 
 Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството 

списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното. 
 Ръководител обособено звено съхранява и поддържа списък на кого от 

персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен 

2.5. Управление на документи 

 Условия 5.5.1 
 Управлението на документите в “Хибриден център Златия” отговаря на 
изискванията, поставени в Условия 5.5.1. на КР №290-НО/2008. Съгласно 

инструкцията в случай на промени в нормативната уредба, работата и 
управлението на инсталацията се извършва актуализация на документите, 
изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се 

изземва. 

2.6. Оперативно управление 

 Всички инструкции, изисквани според КР №290- НО/2008 са изготвени в 

указания в Условие 5.6.1 срок от три месеца. 

2.7. Проверка и коригиращи действия/ отнася се за действащо 
предприятие/ 

 Условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 
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 Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното 
разрешително 
 В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 
съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с 
определените в условията на разрешителното. 

 Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 Условие 5.8.1 
 Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и, при необходимост, 

актуализиране на инструкциите за работа на 
технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. През 2011 г. 
не са извършвани преразглеждания на инструкциите вследствие на аварии. 

 Условие 5.8.2/ отнася се за работеща инсталация / 

 Изготвена е и се прилага инструкция за аварийно планиране и действия 

при аварии.  
В инструкцията са включени дейности за: 

 * определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат 
на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария;  
 * определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху 
околната среда и здравето на хората; 
 * преди изготвянето на плана за действие при авария са определени 

възможните начини на действие за всяка от аварийните ситуации, като е 
избран този, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на 
хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации избраният начин на 
действие е документиран в съответния план за действие при аварии, 
включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването 

на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на 
замърсяванията от аварията; 
 * за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за 
действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за 
действие; 
 * за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на 
Плана за действие при аварии; 
 * за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за 
извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се 
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актуализира в случай на промени в разположението на пътищата, 

съоръженията или инсталациите на територията на площадката; 
 * определяне на причините, довели до авария и предприемане на 
съответни коригиращи действия; 
 * редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; 
 * определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка 

и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и 
безпрепятствения достъп до местата за съхранението им; 

 * изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за 
изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии; 
 * изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или 

други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при 
аварии. 

2.9. Записи/ отнася се за работеща инсталация / 

 Управлението на записите в “Хибриден център Златия” се извършва от 
ръководител обособено звено, който отговаря на изискванията на Условие 5.9.
от КР. 

 Условие 5.9.1 
 Данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на 
съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително 
се документират и съхраняват. 

 Условие 5.9.2 
 Документирането и съхраняването на данните за причините за 
установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се 
извършва съгласно изискванията на КР. 

 Условие 5.9.3 
 Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на 
данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за 
работа на технологичното/пречиствателното оборудване. 

 Условие 5.9.4 
Изготвен е и се съхранява списък с документи доказващи съответствие с 

условията на разрешителното. Списъка периодично при необходимост се 
актуализира и допълва. 
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2.10. Докладване 

 Условие 5.10 
 “Хибриден център Златия” изпълнява изискванията за докладване съгласно 
нормативнaта уредба, както и в съответствие с условията на КР №290-
НО/2008.  

 Дружеството представя в срок до 31 март на съответната година Годишен 
доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително (ГДОС),  който е изготвен по одобрен образец. 

2.11. Актуализация на СУОС 

Условие 5.11 
 Внедрената в “Хибриден център Златия” система за управление на 
околната среда (СУОС) се актуализира при актуализация или изменение на 
комплексното разрешително или в случай на издаване на ново такова. 

3. Използване на ресурси

3.1 Използване на вода 

3.1.1. Основни консуматори на вода 

Условие 8.1.3 
Основен консуматор на вода за промишлени нужди са поилните 

инсталации в секторите и охлаждащата инсталация в люпилнята. Същите се 
експлоатират и поддържат в съответствие с разработената инструкция. 

3.1.2. Проверка на техническото състояние на водопроводната 
мрежа 

Условие 8.1.4/ отнася се за действащо предприятие/ 

 Проверките съгласно инструкцията по Условие 8.1.4 се извършват 
ежедневно от персонала на дружеството, като резултатите от проверките се 
вписват в журнал към инструкцията. През 2011 г. инсталациите не са работили 

и няма регистрирани течове. 

3.1.3. Годишни изразходвани водни количества и оценка на 
съответствието 

Условия 8.1.6.1, 8.1.6.2 
 Използваните годишни водни количества (промишлени води), изразени 
като обща годишна консумация и като годишна консумация на вода за 

производството на единица продукт са отразени в Таблица 3.1. В същата 
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таблица е отразена и оценката на съответствието на използваните количества 

вода с определените такива в КР. 

Таблица 3.1 

Източник на 
вода 

Количество за 
единица 

продукт1),
съгласно КР 

Използвано 
годишно 

количество 

Използвано 
количество за 

единица продукт 
Съответствие 

Инсталация за интензивно отглеждане на птици 

СК – 2 бр. 0,0688 m3/бр.  0.00 m3/y 0.00 m3/бр.  Да 

3.2 Използване на енергия 

3.2.1. Определяне на основните консуматори на електроенергия и 
топлоенергия

Създадени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на 
вентилационните и хранителни системи, основни консуматори на 

електроенергия и на халетата, основни консуматори на топлоенерги, съгласно 
Условия 8.2.1.3 и 8.2.1.4. 

3.2.2. Консумация на енергия(електро- и топлоенергия) и оценка 
на съответствието на измерените количества 

 Условие 8.2.2.1.
 Създадена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и 
документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия. 

 Условие 8.2.3.1 
 Измерените/изчислени годишни количества са докладвани по-долу в 
Таблица 3.2.

Таблица 3.2. Консумация на електро - и топлоенергия за 2011 г. няма, 
защото не е работила инсталацията за интензивно отглеждане на птици. 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
количество за 

единица продукт1)

Съответствие 

електроенергия 0.00 MWh 0,00 MWh Да 

топлоенергия 0.00 MWh 0.00 MWh Да 
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Условие 8.2.3.2 
 Резултатите от оценката на съответствието на консумираните 
количества електроенергия с определените количества в КР са отразени в 

Таблица 3.2. Няма констатирани несъответствия. 

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

3.3.1. Употребени количества суровини, спомагателни материали 
и горива 

 Условие 8.3.3.1 
 Употребените количества спомагателни материали и горива са отразени 
в Таблици 3.3.1 и 3.3.2.

Таблица 3.3.1 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР

t/y

Употребено 
годишно 

количество

Количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 

Дезинфектанти  3 0.0 0.000000 Да 

Таблица 3.3.2 

Горива 
Годишно количество, 

съгласно КР(t/y) 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество 
за единица 

продукт 
Съответствие

Дизелово гориво 30 0.00 0,000000 Да 

Бензин  7 0,00 0,000000 Да 

Пропан бутан 5 0,00 0,000000 Да 

Твърдо гориво  866 м3 0,00 0,000000 Да 

3.3.2. Оценка на съответствието на употребените количества 
суровини, спомагателни материали и горива 

 Условия 8.3.3.1 и 8.3.3.2 
 В Таблици 3.3.1 и 3.3.2 е отразена оценката на съответствието на 
употребените количества спомагателни материали и горива с определените в 
Комплексното разрешително количества. Не са констатирани несъответствия. 

3.4       Съхранение на спомагателни материали, горива и продукти 
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От дата на влизане в сила на КР № 290-НО/2008 до 31.12.2008 г. 

товаренето, разтоварването, складирането и транспортирането на всички 
прахообразуващи суровини в ”Хибриден център Златия” се осъществява в 
съответствие с изискванията на чл. 15 на Наредба № 2/19.02.1998г. за норми за 
допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от 
неподвижни източници. От 31.12.2008 г. изброените процеси се извършват в 

съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/2005 г. 

 Съхранението на спомагателни материали и горива се осъществява 

единствено на площадките, посочени на Приложение № 3 от Заявлението за 
издаване на КР. 

 Всички складове на територията на дружеството, в които се съхраняват 
химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории 
на опасност съгласно ЗЗВВХВП, спомагателни материали и реагенти, 
отговарят на изискванията на КР. 

 Условие 8.3.4.4 и Условие 8.3.4.5: 

 Складовете в които се съхраняват спомагателните материали са 

изолирани подово и странично. Изолацията не позволява просмукване на 
води или други течности в почвата под склада. Разработената инструкция по 
условие 8.3.4.5 се прилага. Наличие на течности не са установявани. 

 Условие 8.3.6.1: Резултати от проверките по Условие 8.3.4.3

 Съгласно Условие 8.3.4.3 е изготвена инструкция за поддръжка и на 
резервоарите. Съгласно 8.3.4.5 е създадена и се прилага инструкция за 

поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и на 
площадките за съхранение на спомагателни материали. Пълен контрол на 
съоръженията се извършва съгласно установената периодичност.  

Резултати от проверките на площадките за съхранение и от проверките за 
установяване и отстраняване на течове от резервоари  за спомагателни 
материали и горива:

- брой извършени проверки: - ежедневно /отнася се за работеща 
инсталация  

Съгласно Работната инструкция към Условие 8.3.4.5 от КР, оперативният 
персонал на секторите и обособените звена на територията, на които са 

разположени съответните площадки за съхранение на спомагателни 
материали и горива извършва ежедневен оглед и при забелязани нередности 
ги съобщава на ръководител обособено звено за предприемане на 
необходимите действия. 
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1.6  Резултатите от огледа се вписват в ревизионната книга / отнася се за 
действащо предприятие/ 

.

1.7  Условие 8.3.6.1: Резултати от проверките по Условия 8.3.4.3/ отнася се за 
действащо предприятие/ 

 В изпълнение на Условие 8.3.4.3 е създадена и се прилага инструкция за 
установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, 
уплътненията и помпи за течни суровини и спомагателни материали. 
Резултати от проверките на резервоарите за установяване и отстраняване 
на течове:

-    брой извършени проверки: ежедневно 

 - брой установени несъответствия: през отчетната година няма 
установени несъответствия 

 - причини за несъответствията: - - -
 - предприети/планирани коригиращи действия: - - -

4. Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 
(ЕРЕВВ) и PRTR 

В Таблица 1 към Приложение № 1 е докладвана информация за емисиите на 
замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

4.2.1. Интензивно миришещи вещества 

Условие 9.3.2 
 Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, 

извършвани на площадката. 

4.2.2. Неорганизирани емисии 

 Условие 9.2.2 
 Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на 
наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, 
установяване на причините за неорганизирани емисии и предприемане на 

коригиращи действия. Записите за извършена оценка за наличието на 
източници на неорганизирани емисии се съхраняват. 

 Условие 9.2.3 
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 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. Констатациите се документират 
съхраняват. 

4.2.3. Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни 
източници 

Условие 9.6.4. 
Резултатите от изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния 
въздух са както следва при количество на отглежданите птици – 0,0 бр. 

Дейността на птицефермата попада в код (дейност и съоръжение) - SNAP 
CODE 100907 - родители и 100908 – бройлери. 

Амоняк (NH3)
Родители на бройлери 
0 бр. отгледани птици  х 0,37 kg /1 бр. птица = 0,0 kg. 

Бройлери 
0 бр. отгледани птици  х 0,28 kg /1 бр. птица = 0.0 kg. 

Двуазотен оксид (N2O)

Родители на бройлери 
0 бр. отгледани птици  х 0,005 kg /1 бр. птица = 0,0 kg. 

Бройлери 
0 бр. отгледани птици  х 0,005 kg /1 бр. птица = 0,0 kg. 

Метан
Родители на бройлери 
0 бр. отгледани птици  х 0,09kg /1 бр. птица = 0,0 kg. 

Бройлери 
0  бр. отгледани птици  х 0,001 kg /1 бр. птица = 0,0 kg. 

Условие 9.6.5. 

Емисии на замърсителите на единица продукт 

NH3 kg N2O kg CH4 kg
Родители 0,37 (годишно) 0.005 (годишно) 0.09 (годишно) 
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бройлери 0.28 (годишно) 0.005 (годишно) 0.01 (годишно) 

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

4.3.1. Контрол на пречиствателните съоръжения

Смесен поток отпадъчни води – производствени от измиване на халетата 
и битово-фекални от битовите помещения на площадката са отведени в шест 

броя черпателни септични ями, разположени на територията на площадката и 
обозначени в приложения Генерален план към заявлението за КР на 

дружеството. 

Охлаждащите води от сектор “Люпилня” също са отведени във 
водоплътна изгребна яма. 
 Съдържанието от водоплътните изгребни ями ще се изсмуква с вакуум 
цистерна и транспортира на основание сключен договор.  През 2011 г. ямите 
не са почиствани, тъй  като не са формирани отпадъчни води поради  липсата 
на    производство.

4.3.2. Проверка на канализационната мрежа, констатирани 
течове, коригиращи действия 

 Условия 10.6. и 10.6.1. 
 Създадена е и се прилага инструкция по Условие 10.6. за проверка на 
състоянието на отвеждащите до водоплътните изгребни ями, канализационни 
мрежи на площадката. Резултатите от извършените огледи се отразяват в 
дневник. Няма констатирани течове през 2011 г. През 2011 г. водоплътните 

ями не са почиствани, поради липса на производствени отпадъчни води.  

4.4 Управление на отпадъците 

Информация за образуваните, обезвредени и оползотворени отпадъци е 
докладвана в Таблици 4 и 5 от Приложение 1.
 За периода на действие на КР през 2011 не е извършвана оценка на 
съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъците с 
условията на комплексното разрешително, защото не е осъществявана 
производствена дейност.  

Към момента не се прилага предварително третиране на отпадъците 
определени за временно съхранение.  

4.4.1. Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци 

 Условия 11.9.2, 11.9.3, 11.9.4. и 11.9.6
 В Таблици 4 и 5 към Приложение № 1 е представена обобщена 
информация за количествата образувани и предадени за 
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оползотворяване/обезвреждане отпадъци. Направена е и оценка на 

съответствието на количеството образувани отпадъци като годишно 
количество и като годишно количество на единица продукт, както и оценка на 
съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците.  

4.4.2. Оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци  

 Събирането на отпадъците на площадката на „Хибриден център 
Златия” се извършва разделно. Съгласно Условие 11.2.5 е създадена 
инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на 
отпадъци. Оценка на съответствието ще се извършва веднъж на шест месеца. 

Към момента няма изършени проверки и констатирани несъответствия. 

4.4.3. Оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци 

 Съгласно Условие 11.3.7 е създадена и се прилага инструкция за 
периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранение. 
Оценката се извършва два пъти в годината – веднъж на шест месеца. Към 

момента не са извършвани проверки за несъответствия. 

4.4.4. Оценка на съответствието на дейностите по третиране и 
транспортиране на отпадъци 

 Съгласно Условие 11.4.4 е създадена и се прилага инструкция за 
периодична оценка на съответствието на дейностите по транспортиране на 
отпадъците. Оценката ще се извършва два пъти в годината – на шест месеца. 
Към момента не са извършвани проверки и констатирани несъответствия. 

4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците 

Съгласно Условие 11.5.2 е създадена и се прилага инструкция за периодична 
оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на 
отпадъците. Оценката ще се извършва два пъти в годината – на шест месеца. 
Към настоящия момент не са извършвани проверки и констатирани 
несъответствия. 

4.4.6. Обезвреждане на отпадъците 

Съгласно Условие 11.6.2 е създадена и се прилага инструкция за 
периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците. 

Оценката се извършва два пъти в годината – на шест месеца. Към настоящия 
момент не са констатирани несъответствия. 
 Съгласно Условие 11.7.2 е създадена и се прилага инструкция ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

ИЛИ ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА 
НА НАБЛЮДЕНИЕ. 

Съгласно Условие 11.7.3 е създадена и се прилага инструкция ЗА 

ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА КОЛИЧЕСТВАТА ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ С 
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РАЗРЕШЕНИТЕ ТАКИВА.  УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И 
ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ. 

4.4.7. Странични животински продукти 
 Страничните животински продукти се съхраняват в съответствие с 
условията в КР. Разработена е и се прилага инструкция за оценка на 
съответствие на съхранението им. Резултатите от оценката се документират. За 
2011 г. количества на страничните животински продукти не са образувани, тъй 
като не е имало производство. 

4.5 Шум 

4.5.1. Жалби от живущи около площадката 

 За периода на действие на КР не са получавани жалби от населението на 
най-близкото населено място – с. Златия. 

4.5.2. Наблюдения на общата звукова мощност на площадката 

 Съгласно Условие 12.2.2 от КР наблюдение на общата звукова мощност 

на площадката и на нивата на звуково налягане в определени точки по 
оградата и на определени чувствителни места се извършва веднъж на две 

години. 
 През 2011 година не са проведени собствени периодични измервания от 
акредитирана лаборатория на нивата на шум в околната среда, генерирани от 

производствената площадка на „Хибриден център Златия”, тъй-като няма 
производствена дейност. 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 През периода на действие на КР не са констатирани разливи или 
изтичания, които биха могли да причинят замърсяване на почвите и 

подземните води. 

4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води и оценка на 
съответствието на измерените концентрации 

 Съгласно Условие 13.8.1 от КР № 290-НО/2008 на “Хибриден център 
Златия”, в срок от влизане в сила на комплексното разрешително са 

предприети действия по изграждане на пунктове за мониторинг на 
подземните води и са определени техните географски координати. В 
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изпълнение на условието местоположението на пунктовете за мониторинг на 

подземните води е означено на общ план на площадката.  
 През 2011 г. нe е извършван  собствен периодичен мониторинг на 
подземните води съгласно Условие 13.8.2, защото не е извършвана 
производствена дейност. Резултатите от мониторинга ще се представят в 
Таблица 7 на Приложение № 1 на ГДОС. В същата таблица се извършва и 

оценка на съответствието. 

4.6.2. Собствен мониторинг на почви и оценка на 
съответствието на измерените концентрации 

 Съгласно Условие 13.9.1 от КР № 290-НО/2008 на “Хибриден център 

Златия”, в срок от влизане в сила на комплексното разрешително е определено 
и съгласувано с РИОСВ-Варна и ИАОС разположението на постоянните 
пунктове за мониторинг на почвите. Определени са техните географски 

координати. Пунктовете са означени на план на площадката.  
Съгласно изискванията на Условие 13.9.3. “Хибриден център Златия” 

ЕАД извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите според 
указаната честота в Таблица 13.9 от КР №290-НО/2008 – веднъж на три 
години.
 В изпълнение на Условие 13.9.3, през 2011 г. не е направен анализ на 
базовото състояние на почвите на територията на площадката, защото не е 

осъществявана производствена дейност. 

            Условие 13.9.8 – базово състояние на почвите – Дружеството  е 
продало по-голямата част от сградния  си фонд и през 2011 г. не е 
осъществявало дейност. В резултат на това дружеството попада под 
изискванията на приложение 4 на ЗООС и за останалите сгради не е 
необходимо комплексно разрешително. В момента дружеството е в 
несъстоятелност и не извършва стопанска дейност. Поради тези причини не 
е извършван анализ на състоянието на почвите. 

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 
условията на КР (ИППСУКР)

 В дружеството през 2011 няма инвестиционна програма. 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях



Годишен доклад по околна среда за 2011 г. за дейностите по КР № 290-НО/2008 г. на 
 ”Хибриден център Златия” ЕАД / н / 

26

 Условие 16.5 

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на 

инсталацията по Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява 
РИОСВ, като посочва предвидената за това дата съгласно Условие 16.1. на 
Комплексното разрешително. 

При прекратяване на дейността на инсталацията или на части от тях 
притежателят на настоящото разрешително изготвя и представя в РИОСВ 
подробен план за закриване дейността на площадката или части от тях. При 

временно прекратяване дейността на инсталацията или на части от тях се 
изготвя и представя в РИОСВ подробен план за прекратяване дейността на 

площадката или част от тях. 

За отчетния период на 2011 г. е взето решение за цялостно прекратяване 
на дейността по Условие 2. 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии 

 Операторът на Комплексното разрешително е разработил и прилага 

план за действие при аварии. Разработена е и система за водене на 
документация за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация, която 

да описва причините за аварийната ситуация, време и място на възникване, 
последствия от аварийната ситуация върху здравето на населението и 

околната среда, предприети действия по прекратяване на аварийната 
ситуация и отстраняването на последствията от нея. 

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

 През отчетния период не са възникнали  и не са регистрирани аварии на 

инсталацията по Условие 2, не са постъпили оплаквания и възражения от 
живеещи около площадката на инсталацията, съгласно Условие 2. 
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8. Подписване на годишния доклад

Декларация 

Декларирам, че през календарната 2011 г.,  “Хибриден център Златия” 
в несъстоятелност не е извършвало производствена дейност и 
инсталацията за интензивно отглеждане на птици  не е работила. 

             Притежателят на инсталация е продал по-голямата част от 
помещенията за отглеждане на птици на „Мастър фийд”ЕООД с ЕИК: 
123626836  и „Елитстрой инженеринг”ЕООД с ЕИК: 124141544. По силата на 
Нот.актове с №69, том 8 рег. №13315; №127, том 10 рег. №16677 ; №126, том 10 
рег. №16676 и №131, том 10 рег. №16681 капацитетът на местата за отглеждане на 
бройлери намалява с   220 000 места / пет сектора с 20 бр. халета, от които 10 бр 
по 15 000 места и 10 броя по 7 000 места. /За което сме Ви уведомили с писмо с 
изх.№41/12.03.2010 г./ 
       След продажбата ние сме собственици на сектор Б -2 с 18 000 места за 
родители на бройлери / един сектор с 4 бр. халета, от които 2 бр по 6 000 места и 2 
броя с по 3 000 места/.  
        В сила от 13.05.2010 г. „Хибриден център Златия”ЕАД е обявено в 
ликвидация. От 14.07.2010 г. с дело №140/2010 г. на Окръжен съд Добрич, 
дружеството е обявено в несъстоятелост. За синдик на дружеството е назначен 
Янко Николов Стоянов, ЕГН 5611250949 от гр. Варна. Поради тази причина в 
наличната инсталация – 18 000 бр., не са заредени родители на бройлери и не е 
осъществявана производствена дейност през 2011 г./ последното родителско стадо 
е ликвидирано през декември 2009 г./ 
          В  годишният доклад се съдържа и информация за докладване съгласно 
регламент 166/2006 г. на Европейския съюз. 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително № 290-НО/2008 г. на “Хибриден 
център Златия” ЕАД. 

 Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

Подпис:        Дата: 20.03.2012 г. 

Име на подписващия: Янко Николов Стоянов

Длъжност в организацията:  Синдик
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

Емисионни прагове (колона 1) 
Праг за пренос 

на замърсители 

Праг за 

производство, 

№ CAS номер Замърсител 
във въздух 
(колона 1а)

във води 
(колона 1Ь)

в почва 
(колона 1с)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

1# 74-82-8 Метан (CH4)

100 000
(0.0)с 

-
-

- - - *

5# 10024-97-2
Двуазотен оксид 

(N2O)

10 000
(0,0кг)с 

-
- - - *

6# 76-64-41-7 Амоняк (NH3)

10 000
-

(0.0 кг) с 
- - - 10 000

* Забележка

Съгласно изискванията на Приложение 1, таблица 1 на Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и 
образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително (утвърдена със Заповед № РД 
– 806 / 13.10.2006г. на МОСВ) в колона 1 на настоящата таблица над линията на средата са отразени стойностите, с които 
емисиите надвишават съответната прагова стойност. За емисионни стойности, които не надвишават съответните прагове, 
действителните количества са отразени в скоби под линията на средата.  
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Резултати от мониторинг 
Параметър Единица НДЕ, съгласно КР

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Метан (CH4) -- -- -- -- -- --

Двуазотен оксид 
(N2O)

-- -- -- -- -- --

Амоняк (NH3) -- -- -- -- -- --

* Забележка – Поради липсата на производство през календарната 2011 г. липсват измервания и изчисления и е 
невъзможно предоставянето на детайлна статистика за резултатите. 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води във водни обекти/канализация 

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР 
Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

* Забележка – През 2011г.  инсталацията не е работила и не са формирани количества отпадачни води, шахтите не са 
запълнени и не са предавани такива води за пречистване.
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Таблица 4. Образуване на отпадъци

Годишно количество 

Отпадък Код 

Количества 
определен

и с КР 
(тона, /г)

Реално 
измерено 
(тона/г) 

Временно 
съхранение 

на 
площадката*

Транспортиране - 
собствен 

транспорт/ 
външна фирма 

Съответствие 

Метални отпадъци 02 01 10 2,5 - - - -

Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на торф и 
необработена дървесина 

10 01 03
26 м3 --

-
-- --

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

13 02 05*
- - -

Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 
(при почистване на резервоари) 

16 07 08*

0,1

-- - -- --

Смесени битови отпадъци 20 03 01 15 -- - -- --

Бетон 17 01 01 -- - -- --

Тухли 17 01 02

15

-- - -- --

 Забележка

 За отпадък –Метални отпадъци с код 02 01 03 е сключен договор от 14.08.2009 г. с „Метал Експрес”ЕООД , гр.Варна

 За отпадък –Нехлорирани моторни смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа с код 13 02 05 е сключен 
договор от 03.08.2009 г. с ЕТ„Скорпион 94 – Вл.Цветанов” , гр.Варна

 За отпадък –Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти с код 16 07 08 е сключен договор от 03.08.2009 г. с 
ЕТ„Скорпион 94 – Вл.Цветанов” , гр.Варна
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 За отпадък –Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 е сключен договор от 03.08.2009 г. с ЕООД„А.С.А. ШЕЛЕ” , гр. 
София.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане

Съотве
тствие

няма -- -- -- -- --

Таблица 6. Шумови емисии

Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (А) Измерено през деня/нощта Съответствие

- - - -

За 2011 г не са извършвани измервания, защото дружеството е в несъстоятелност и не осъществява стопанска 
дейност./инсталацията не работи/. 
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Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 
подземните 

води,съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Водно ниво - - Веднъж на шестмесечие -

рН - 6,5  и  9.5 - Веднъж на шестмесечие да 

Разтворен 
кислород

- 5 - Веднъж на шестмесечие -

Електропроводим
ост

- 2000 - Веднъж на шестмесечие да 

Амоний 0.5 - Веднъж на шестмесечие да 

Фосфати 0.5 - Веднъж на шестмесечие да 

Нитрати 50 - Веднъж на шестмесечие да 

За 2011 г не са извършвани измервания, защото дружеството е в несъстоятелност и не осъшествява стопанска 
дейност/инсталацията не работи/. 

Таблица 8. Опазване на почви

Показател 

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), съгласно 
КР 

Пробовземна точка Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие

рН -- -- -- Веднъж на 3 год. ---

Нефтопродукти -- -- -- Веднъж на 3 год. --

Азот амониев -- -- -- Веднъж на 3 год. --

За 2011 г не са извършвани измервания, защото дружеството е в несъстоятелност и не осъшествява стопанска 
дейност/инсталацията не работи/. 
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Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на 
инцидента 

Описание на инцидента Причини Предприети действия 
Планирани 

действия 
Органи, които са 

уведомени 

-- -- -- -- -- --

За 2011 г не са регистрирани аварийни ситуации/инсталацията не работи/ 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Дата на 
оплакването/
възражението

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети действия 
Планирани 

действия 
Органи, които са уведомени

-- -- -- -- -- --

От влизане в сила на КР до края на 2011 г не са регистрирани оплаквания и жалби. 


