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І. Увод 
• Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно 
разрешително (КР); 
Инсталации за интензивно отглеждане на птици или свине с повече от:  40 000 
места за птици – т. 6.6. а) (съгласно т.3.1 от Приложение 4 на ЗООС)
• Адрес по местонахождение на инсталацията/ите; 
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 1, 9354, с. Дончево, община Добричка, 
област Добрич ; 
• Регистрационен номер на КР; 
№ 271-Н0-И0-А1/2011г  
• Дата на подписване на КР - 2011 г. 
• Дата на влизане в сила на КР - 2011 г. 
• Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е 
притежател на разрешителното; 
“Яйца и птици – Зора” АД, 9354 с. Дончево, община Добричка, област Добрич ; 
• Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора; 
9354, с. Дончево, община Добричка, област Добрич; 
“Яйца и птици – Зора” АД  
Тел. 05719/ 582 факс: 058/ 22766 
E-mail: zora@netplusdb.bg
www.zora-donchevobg.com
• Лице за контакти; 
Янко Георгиев - Главен икономист  
• Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти; 
9354 с. Дончево, община Добричка, област Добрич 
Тел. 05719/ 582 факс: 058/ 22766 
E-mail: zora@netplusdb.bg
www.zora-donchevobg.com
• Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията/инсталациите; 
"Яйца и птици - ЗОРА"АД, е Юридическо лице, учредено като акционерно 
дружество с 100 % частно участие. Седалището и производственото предприятие 
се намират в с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич 
Дружеството извършва дейности по производство и преработка на птиче месо и 
яйца. Птицекомбината стартира своята дейност през 1964 година. Наред с 
основната си дейност, дружеството отглежда зърнени култури върху 30 000 дка 
арендувана земя, с цел производство на собствено фуражно зърно за изхранване на 
птиците. Дружеството е най-големият производител на яйца за консумация в 
България и за износ. От създаването си до сега фирмата подържа добър имидж сред 
своите клиенти, поради което тя е добре позната както на вътрешния така и на 
външния пазар. 
• Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите. 

 За един     За всички 
 сектор        сектори

 1. Броя за един жизнен цикъл /оборот/          139 800                   559 200 

 2. Максимален брой жизнени цикли  
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    обороти /за година/          2   2  

3. Проектен максимален капацитет/год.               279 600    1 118 400 

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда; 
Координатор „Околна среда” 
• РИОСВ, на чиято територия е разположена  инсталацията/инсталациите; 
РИОСВ град Варна 
• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ 
инсталациите; 
От месец декември 2009 г. комплексът е на отчет към Басейнова Дирекция 
Дунавски район с център гр. Плевен                                                                                                                    
Адрес на Басейновата Дирекция 
гр. Плевен, 5800 
ул. “Чаталджа” 60 
тел. 064 88 51 07 
Система за управление на околната среда 
• Структура и отговорности  
Относно изискването на  условие 5 “Яйца и птици – Зора” АД прилага Система за 
управление на околната среда. Дружеството има сертифицирана системата за 
управление на качеството съгласно на изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 
22000:2005 (HACCP).
В разработените, съгласно изискванията на КР документи по системата (СУОС) е  
определена структурата и отговорностите на лицата имащи отношение към 
опазване на околната среда.Структурата е показана по-долу: 
Изпълнителен Директор 
Директорът е отговорен за възлагането и одобрението на отговорностите и 
пълномощията, свързани с устойчивото управление на околната среда, определя, 
политиката по околна среда, осигурява необходимите ресурси за изграждане 
структурата на СУОС и нейното прилагане, упълномощава членове на 
ръководството за изграждането на системата за околна среда, прилагането и 
поддържането и в съответствие със съществуващите стандарти и закони, осигурява 
оптимално използване на ресурсите на дружеството в посока на определените 
екологични цели и програми, упражнява контрол, чрез който да осигури мотивация 
за постоянно подобрение в Дружеството; 
Главен икономист 
Представител е на изпълнителния директор 
Съдейства на изпълнителния директор при определянето и упълномощаването на 
представителя на ръководството по изграждане на СУОС за гарантиране 
съблюдаването на установените законови изисквания, прилагането им и 
поддържането на СУОС, ръководи, координира и следи работата  по оптимизиране 
на управлението на продукта и развойната дейност по посока на целите и 
стратегията на дружеството, предприема коригиращи и превантивни мерки за 
оптимизация на производството, извършва преглед и оценява СУОС, проучва 
възможности за въвеждане на нови технологии, предлага инвестиции за 
следващите години, изготвя бюджет за инвестиции. Осигурява административното 



Годишен доклад по изпълнение на условията на комплексно разрешително №  271-Н0-И0-
А1/2011г на “Яйца и птици – Зора” АД- Площадка 1 

4

обслужване на работниците. Планира и осигурява извършването на 
образователната дейност за развитие качествата на работниците. Осигурява 
повишаването на мотивацията на работниците като създава по-добра работна 
среда. Координира изготвянето на планове за Организационен процес в 
дружеството, съгласно способностите на работниците 
Представител на ръководството – Координатор „Околна среда” 
Отговорен е пред Изпълнителния директор за системата по околна среда и за 
докладите по нейното приложение. Той работи и като администратор на СУОС и 
има отговорности и правомощия да: 

- Осигурява необходимите процедури за създаване, внедряване и поддържане 
на СУОС; 

- Докладва на висшето ръководство за функционирането на системата; 
- Осигурява развитието и планирането на системата съгласно установените 

стандарти; 
- Осигурява изготвянето, одобряването и разпространението на 

документацията за околна среда; 
- Проучва и установява възможните слаби моменти в системата; 
- Осигурява вземането, провеждането и поддържането на коригиращи действия 

за отстраняване на тези слабости; 
- Извършва дейности за оценяване на системата в дружеството; 
- Включва в дневния ред на събранията за прегледа от ръководството жалбите, 

постъпили от трети заинтересувани лица;  
- Отговорен е за управлението, събирането и обработката на данни,свързани с 

околната среда;  
- Предлага на изпълнителния директор действия за опазване на околната среда;  
- Предлага, а също така и осъществява коригиращи действия в случай на 

несъответствие;  
- Осъществява контрол по отношение на качествените елементи на околната 

среда;  
- Осъществява контрол на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух – емисионен контрол и изготвя месечните доклади;  
- Следи ефективността на пречиствателните съоръжения;  
- Контролира източниците на неорганизирано изпускане на емисии;  
- Проследява качеството на отпадъчните води- емисионен контрол преди 

заустване във водоприемника;  
Контрол, отчетности и предоставяне на информация за дейността по отпадъците, 
изготвя месечни сведения, регистрационни карти, отчети за РИОСВ, МОСВ, 
ИАОС, Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен по отношение на 
атмосферен въздух, води, отпадъци, отпадъци от опаковки във връзка с програмата 
за национален екологичен мониторинг;  

- Изготвя годишни отчети за местното Териториално статистическо бюро;  
- Изготвя информация по отношение състоянието на околната среда за 

Агенцията по приватизация и др.;  
- Предлага и участва при разработване на планове, програми и др. 

Главен инженер 
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Той е представител на изпълнителния директор. Подкрепя представителите на 
Ръководството за изграждане на СУОС съгласно действащите стандарти. Следи за 
изпълнението и реализирането на СУОС като контролира нивата на ефективност на 
дейностите, дали те са съвместими с програмите и целите и изсква съответна 
намеса , в случай на явления с ниска ефективност. Проверява съответствието на 
всички цели, съдържащи се в Наръчника по Околна среда, процедурите, 
техническите инструкции и Програмите са действащи и се изпълняват. Отговорен е 
за изпълнението на набора от инструкции по отношение на производствения 
процес. Отговорен е за изготвянето и поддържането на съответните процедури, 
отнасящи се до управлението на производствените процеси. Информира 
Координатор „Околна среда” относно въпроси свързани с околната среда. 
Ръководи непосредствено производствения процес и работата на подчинените си. 
Той сътрудничи на изпълнителния директор и координатора „Околна среда”, като 
гарантира, че производствения процес се реализира систематично във всички 
производствени линии. Отговорен е за съгласуваното проектиране и координиране 
на механичните, електрични и електронни дейности по поддръжката.Тези действия 
спомагат за реализацията на продукта, мониторинговите измервания и 
управлението на процесите 
Съгласно Условие 5.1.1. от Комплексно Разрешително № 271-НО/2008 на “Яйца и 
птици – Зора” АД със заповед са определени лицата отговорни за изпълнение на 
условията от Комплексното разрешително и персонала, който ще извършва 
конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното. 
По Условие от КР 271-НО/2008 Отговорни  лица 
Условие 4.2.1. операторът прилага инструкция за 
измерване или изчисляване на годишното 
производство за инсталациите по Условие 2.

Координатор околна среда 

Условие 4.2.2. операторът документира и докладва 
като част от ГДОС годишното производство за 
инсталациите по Условие 2.

Координатор околна среда 

Условие №5 Управление на околната среда Координатор околна среда 
Условие №7 Уведомяване Координатор околна среда, Главен 

икономист 
Условие №8 Използване на ресурси Главен икономист, Ръководител 

Производство 
Условие №9 Емисии в атмосферата Главен инженер, Координатор околна 

среда 
Условие №10 Емисии на отпадъчни води Главен инженер, Координатор околна 

среда 
Условие №11 Управление на отпадъците Главен инженер, Координатор околна 

среда 
Условие №12 Шум Координатор околна среда, Главен 

инженер 
Условие №13 Опазване на почвата и подземните води 
от замърсяване 

Координатор околна среда, Главен 
инженер 

Условие №14 Предотвратяване на действия при 
аварии 

Главен инженер 

Условие №15 Преходни и анормални режими на 
работа 

Главен инженер 

Условие №16 Прекратяване на работа на инсталациите 
или на части от тях 

Изпълнителен директор 
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• Обучение 
Ръководството на “Яйца и птици – Зора” АД определя потребностите от обучение 
на персонала, които са свързани с всички изисквани въпроси, между които и 
СУОС. Дружеството поддържа архив за обучението на целия си персонал. За 2011 
г. е  разработена процедура и програма „Обучение на персонала – Организация и 
компетенции” – Условие 5.2.1. Програмата е представена пред контролните органи. 
Предстои изготвяне на програма „Обучение на персонала – Организация и 
компетенции” за 2012 г. 
• Обмен на информация 
Съгласно изискванията на Условие 5.3.1 от КР № 271-Н0-И0-А1/2011г 
Дружеството има изготвени списъци с отговорните лица за изпълнение на 
условията в КР № 271-Н0-И0-А1/2011г, съдържащи имена, длъжност и телефон за 
контакт. Списъкът е достъпен за всички служители. 
Съгласно Условие 5.3.2 - Има изготвен списък и на органите/ лицата , които трябва 
да бъдат уведомявани съгласно условията в КР техните адреси и начини на 
контакти (вкл. за спешни случаи). Списъкът е достъпен за всички служители. 
Предстои попълване на листът за регистрация на абонатите. 
• Документиране 
На територията на площадката има изготвен актуален списък с нормативните 
актове, отнасящи се до работата на инсталацията - Условие 5.4.1. Има изготвен 
списък със всички необходими инструкции, изисквани от КР № 271-Н0-И0-
А1/2011г. Същите са документирани, разположени на достъпно място за 
служителите, посочени са отговорните лица за тяхното изпълнение. Условие 5.4.2. 
По подготвен списък с абонатите се документира на кого от персонала какъв 
документ е предоставен.- Условие 5.4.3.  
• Управление на документи 
Съгласно разработена инструкция в дружеството се процидира по Управление на 
документите и данните за качеството и околната среда. Описан е начина за 
управление на  документите, реда за преразглеждане и актуализиране, как се 
одобряват от упълномощени лица, как се изземва невалидната документация и 
архивирането й - Условие 5.5.1.  
• Оперативно управление 
Съгласно Условие 5.6.1. са изготвени и се прилагат инструкции за експлоатация и 
поддръжка. 
• Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
Разработени са процедури и инструкции свързани със съответствието, проверката и 
коригиращите действия - Мониторинг на околната среда; Съблюдаване на 
законовите изисквания по околна среда и оценка на съответствието; Коригиращи и 
превантивни действия по условия 5.7.1, 5.7.2 и 5.7.3. Предстои попълване на листът 
за регистрация на абонатите, съгласно предписанията на обобщен констативен 
протокол № 4-КР-271/08.03.2012 г. 
• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
За удовлетворяване на изискванията на Комплексно Разрешително № № 271-Н0-
И0-А1/2011г са разработени и разпространени следните инструкции:
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- Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализация на 
инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след 
всяка авария – 5.8.1 
- Инструкция за аварийно планиране по условие 5.8.2.,  включваща дейности 
по: 

• определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат 
на производствената дейност с въздействие върху околната среда; 

• определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната 
среда и здравето на хората; 

• подготовка на персонала, отговорен за изпълнение на Плана за действие при 
аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; 

• периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на плана за 
действие при аварии; 

• избор на сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите от района 
на аварията; 

• определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване; 
• определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и 

поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции, както и 
безпрепятствения им достъп до местата на съхранение; 

• определяне на средствата за противовъздействие на възможни аварии, 
местата на разполагане и редовната им проверка и поддръжка; 

• изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за 
изпълнението и действията предвидени в плана за действия при аварии; 

• изготвяне и редовна актуализация на Списъка на телефонните номера по 
оповестяване и авария съгласно Плана за действие при аварии. 
Веднъж годишно се прави проиграване на ситуация за извънредно положение, 
където участва персонала засегнат от ситуацията, след което се прави разбор на 
проиграването и готовността на персонала  за действия при извънредни ситуации. 
• Записи 
“Яйца и птици – Зора” АД има и поддържа система от архивни единици 
(дневници/журнали) за документиране и съхраняване на данните от: 

- наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от 
оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното 
разрешително,

-  причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи 
действия, 

-  списък с документите, доказващи съответствие с условията на 
разрешителното . 

• Докладване 
Ръководството на “Яйца и птици – Зора” АД предоставя при поискване от 
компетентните органи вякаква информация, относно изпълнението на условията на 
КР. 
Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и представя в 
РИОСВ – Варна Годишен доклад за изпълнение на дейностите (ГДОС), за които е 
предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на 2012 
година, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно Образец на 
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годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
комплексното разрешително. 
• Актуализация на СУОС 
С влизане в сила  на настоящото разрешително ръководството на “Яйца и птици – 
Зора” АД периодично актуализира системата си за управление на околната среда 
като се съобразява с изискванията на условията в разрешителното. 
През 2012 г. операторът ще актуализира/изготви всички инструкции, свързани с 
дейността съгласно изискванията и новите условия в КР. 
3. Използване на ресурси 
3.1. Използване на вода
Вода за питейни нужди и производствена дейност на дружеството постъпва по 
тръбопровод, захранващ Дружеството с вода от сондажен кладенец (ЕВС2), 
намиращ се на територията на дружеството, съгласно Условие 8.1.1 по 
Разрешително за водоползване № 199/14.03.2001 г., изд. от БД – гр. Варна. 
На територията на производствените площадки за СН (Площадка 2) е построен 
дълбок сондажен кладенец, водоем и помпена станция. От този водоизточник се 
задоволяват изцяло нуждите на дружеството от вода за питейни, питейни 
/производствени/ за птиците, производствени нужди за измиване на птичарниците 
и оборудването за санитарни и хигиенно-битови нужди и за производствени нужди 
в други звена на дружеството. 
Съгласно Условие 8.1.2. при работа на Инсталацията не се надвишават 
количествата, разрешени в КР. 
Таблица 3.1.1.
Инсталация Количество вода (м3/единица продукт) 
Инсталация за интензивно отглеждане 
на птици, включваща:  
24 сгради (4 сектора по 6 сгради) 

25.0

 Изготвени са  и се прилагат инструкции: 
- Инструкция за поддръжка и експлоатация на поилните системи за птици – 

8.1.3;
- Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на 

площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното 
отстраняване – 8.1.4; 

- Съгласно изискванията на Условие 8.1.5.1 от КР № 271-Н0-И0-А1/2011г 
отчитането на изразходваната вода по процеси при работа на Инсталация за 
интензивно отглеждане на птици да става чрез съответните измервателните 
устройства; 

- Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества 
вода при работа на Инсталацията – 8.1.5.2; 

- Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода 
при работа на Инсталацията, несъответствие и коригиращи действия – 8.1.5.3; 

- Резултатите от изпълнението на действията (инструкцията по Условие 8.1.4.) 
се документират и съхраняват съгласно инструкция по условие 8.1.5.4. 

- Резултатите от изпълнението на действията по инструкцията по Условия 
8.1.3. се документират и съхраняват съгласно инструкция по условие 8.1.5.5. 
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Изразходваното водно количество свежа вода за Инсталация (количеството вода за 
производството на единица продукт) е съгласно таблица 3.2 
Таблица 3.1.2. 

Източник на 
вода 

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
количество за 

периода 

Използвано 
количество за 

единица продукт 
Съответствие 

m3/единица продукт m3 m3/1000 бр. Да/Не 
сондажен 
кладенец 
(ЕВС2) 

25.000 10674 24.2 Да 

 През 2011 година са отгледани  441067  птици общо. 

През отчетния период няма констатирани несъответствия за консумираната вода 
при работа на Инсталацията 
През отчетния период не са установени течове на свежа вода 

3.2. Използване на енергия
При дейността си Дружеството се захранва с електроенергия от Подстанция 
Добрич. 
Таблица 3.2.1 
Инсталация Годишна норма на ефективност 

при употреба на 
електроенергия, 

(МWh/ед. продукт) 

Годишна норма на 
ефективност при употреба 
на топлоенергия (МWh/ед. 

продукт) 
Инсталация за интензивно от-глеждане 
на птици, включваща:  
24 сгради (4 сектора по 6 сгради) 

1.51 13.8

Разработена е методика за изчисляване на изразходваната електроенергия. 
Използвана електроенергия се отчита по разходомерните устройства, отбелязани на 
схема на разположението на разходомерните устройства - Условие 8.2.2.1. 
Разработена е методика за изчисляване на изразходваната топлоенергия от 
инсталацията – 8.2.1.2 
Разработени са следните инструкции: 
Инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилационната, поилната системи и 
хладилната инсталация – 8.2.1.3 
Инструкция за периодична проверка на техническото състояние на 
топлопреносната мрежа. Установяване на загуби и предприемане на действия за 
тяхното отстраняване- Условие 8.2.1.4. 
Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества 
консумирана електро- и топлоенергия, несъответствие и коригиращи действия – 
8.2.2.2
Консумираната електроенергия и топлоенергия през отчетния период в 
Инсталацията не превишава стойностите, посочени в КР - Условие 8.2.1.1. 
 Таблица 3.2.2. 

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
количество за 

периода 

Използвано 
количество за 

единица продукт 
Съответствие 

електроенергия МWh/ед. продукт МWh 
МWh/ед. 

Да/Не 

НЕК  1.51 626.315 1.42 Да 
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топлоенергия МWh/ед. продукт 
МWh 

МWh/ед Да/Не 

Парова станция 13.8 832 1.886 Да 
* След подмяната през годината на отоплителната система не е произвеждана пара в 
пароцентралата, а са използвани горелки тип ДЖЕТ и е изразходвано 64473 л. Дизелово гориво. 
Ползваната топлоенергия е пресметната на база топлотворната способност на ползваното 
гориво.

Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на 
съоръженията по условие 8.2.1.3. на Инсталацията се записват в съответните 
журнали - Условие 8.2.2.3. 
Резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, 
установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за 
тяхното отстраняване се записват в съответните журнали.- Условие 8.2.2.4.
По условие 8.2.2.2 през отчетния период няма констатирани несъответствия за 
консумираната електро- и топлоенергия при работа на Инсталацията.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
Поради специфичното производство, свързано с различните видове хирбриди, 
дружеството е приело собствени специфични разходни норми. Количеството на 
използваните суровини, спомагателни материали и горива се определя от вида на 
хибрда и от съответната концентрацията/ хранително съдържание на фуражните 
смески и  лекарствата /ваксините. 
Съгласно условие 8.3.1.1. от КР № 271-Н0-И0-А1/2011г разходните норми са 
определени като годишна консумация и са представени в следващата таблица. 
Таблица 3.3.1 

Инсталация Разход на 
дезинфектанти 

 (т/г.) 

Разход на масла  
(т/г.) 

Разход на 
Гориво (мазут) 

(м3/г.) 
Инсталация за интензивно отглеждане на 
птици, включваща:  
24 сгради (4 сектора по 6 сгради)

0.7 13.4 287

 Таблица 3.3.2. 

Източник на вода 
Количество годишно, 

съгласно КР 
Използвано количество 

за периода 
Съответствие 

Дезинфектанти 0.7  0.368 Да 
Масла 13.4  0.720 Да 

Мазут/Евродизел* 287   70315 Да 

* След подмяната през годината на отоплителната система са използвани горелки тип ДЖЕТ и е 
изразходвано 64473 л. дизелово гориво вместо предвидения мазут. Подадено е заявление в ИАОС за 
промяна на КР във връзка с промяната на топлопроизводството. 

С ГДОС се докладва: 
• Годишната употреба за производството на всяка от контролираните суровини, 
спомагателни материали и горива; дадени в таблица 3.3.1 
При работа на Инсталацията не се превишават количествата на суровините 
съгласно Условие 8.3.1.1.  
3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
На площадката няма площадки за съхранение на суровини, спомагателни 
материали, 



Годишен доклад по изпълнение на условията на комплексно разрешително №  271-Н0-И0-
А1/2011г на “Яйца и птици – Зора” АД- Площадка 1 

11

На площадката са разположени следните резервоари по цехове и призводствени 
звена: 

Резервоарите на площадката не попадат в обхвата на изискванията на Наредба 
16/1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Няма организирани и 
неорганизирани емисии (като течове и като емисии във въздуха) от резервоарите.  
Изграждането и поддръжката на  резервоарите е в съответствие с изискванията на  
българското законодателство.  
Дружеството има разработени  и се прилагат инструкции за: 
Инструкция за поддръжка на резервоарите и техните обваловки – 8.3.4.5. 
Инструкция за периодична проверка на резервоарите и площадките за съхранение 
на спомагателни материали – 8.3.4.6. 
Всички химични вещества и препарати, включително масла и смазочни материали, 
класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, са 
опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност 
съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и 
етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати. 
Съхранението на химичните вещества и препарати отговоря на условията за 
съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. 
Операторът съхранява на площадката представя при поискване на РИОСВ копия от 
информационните листове за безопасност. -Условие 8.3.4.1.1.
През отчетния период  не са  установени течове по тръбната преносна мрежа за 
горива и масла.  

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 
4.1. Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на 
замърсители (ЕРИПЗ)

№ 1 – ПСН – парова централа 
Проектен капацитет 200 t 
тип, размер, конструктивен материал Бетон МБ 100, 150, 200 

Стомана марка А I и А III; 
Цилиндър 

Съхранявано вещество Мазут 
Дата на последна проверка Резултати от 
проверката 

2010
Доклад съгласно вътрешните процедури 
по ISO 9001 

Разположение в рамките на площадката X =4717823.88 
Y= 9626904.47

Разстояние от канализационната система 10 m 
Наличие на обваловка Обща обваловка 
Вместимост на обваловката 10 m3

Провеждане на проверки за целостта на 
обваловката 

2010
Доклад съгласно вътрешните процедури 
по ISO 9001 
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Таблица1. Замърсители по европейския регистър на емисиите на вредни и 
опасни вещества ЕРЕВВ и PRTR 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

№ CAS
номер 

Замърсител във  въздух 
(колона 1а) 

във води 
(колона 1b)

в почва 
(колона 1с)

Праг за пренос на 
замърсители извън 

площ. (колона 2) 

Праг за производство, 
обработка или употреба 

(колона 3) 
Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

86 #  Фини прахови 
частици 10 m
(PM10)

50 000
(30354) е

- - - *

6 #
7664-41-7 Амоняк (NH3)

10 000
(56632)c

- - - 10000*
(56632)c

1# 74-82-8 Метан (СН4) 100 000
(13775.3)с - - - *

5# 10024-97-2
Двуазотен оксид 

(N2O)

10 000
(765.3) с 

- - - *

2 #
630-08-0

Въглероден 
оксид (CO) 

500000
(0) м 

- - - *

8#
124-38-9

Азотни оксиди 
(NOх) 

100000
(0) м - - - *

11#
Серни оксиди 
(SOx)

150000
(0)м 

- - - *

Резултатите от изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния 
въздух са както следва при средностатистическо количество на отглежданите 
птици –153059 бр.: 
Дейността на птицефермата попада в код (дейност и съоръжение) - SNAP CODE 
100907 – (подрастващи) 
Амоняк (NH3)
Съгласно ” КОРИНЪР”- 153059 бр. отгледани птици  х 0.37 kg /1 бр. птица = 56632 
kg.
Съгласно протоколите от мониторинга изпусканите количества амоняк са около 0.3 
mg/m3. Целият обем газове от помещението е 104000 Nm3/h, и умножен по 
концентрацията на амоняк се получава общо изхвърлено количество от 31200 mg/h. 
Отнесено към броя на птиците в помещението (21985) количеството от една птица 
се получава 31200/21985 = 1.419 mg/h.бр. В сектора птиците се отглеждат при 
еднакви аналогични условия и поради това количеството амоняк е преизчислено 
като умножим средногодишния брой на птиците с количеството отделяно от една 
птица - 153059 бр. х 1.419 mg х 24 h х 365 дни = 1902.59 kg. 
Двуазотен оксид - 153059 бр. отгледани птици  х 0.005 kg /1 бр. птица = 765.3 kg. 
Метан - 153059 бр. отгледани птици  х 0,09 kg /1 бр. птица = 13775.3 kg. 

Емисии на замърсителите на единица продукт 
NH3 kg N2O kg CH4 kg

Стокови носачки 0,37 (годишно) 0.005 (годишно) 0.09 (годишно) 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Потенциалните източници от Парова централа, които могат да се емитират са прах, 
SO2,NOx,CO
Потенциалните източници от халетата за птици, които могат да се емитират са NH3,
N2O, CH4

Съгласно условията  на КР № 271-Н0-И0-А1/2011г бяха разработени и се прилагат 
следните инструкции : 
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Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на 
контролираните параметри, несъответствие и предприети коригиращи действия – 
9.1.4.
Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 
емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирани емисии и 
предприемане на мерки за ограничаването им - 9.2.2 
Инструкция за периодична оценка за спазване на мерките за предотвратяване и 
ограничаване на неорганизирани емисии, установяване на причините за 
несъответствие и предприемане на коригиращи действия – 9.2.3 
Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване на емисиите интензивно миришещи вещества – 9.3.3 
Притежателят на № 271-Н0-И0-А1/2011г е осигурил всички дейности на 
площадката да се  извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми 
извън границите на производствената площадка. - Условие 9.3.1. През отчетния 
период не са установени миризми извън границите на производствената площадка -
Условие 9.3.2. 
Дружеството извършва собствени периодични измервания, съгласно изискванията 
на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници - Условие 9.5.1. 
Собствените периодични измервания се възлагат на акредитирани лица и 
лаборатории при спазване на регламентираните срокове по условие 9.5.1.2. 
При извършване на собствените измервания, се измерват параметрите на газовите 
потоци и атмосферния въздух, съгласно чл.22 от Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и 
начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от обекти с неподвижни източници. -Условие 9.5.1.2. 
Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани 
източници по Условия 9.1.2., 9.1.3. не превишава посочените в съответните условия 
стойности. - Условие 9.1.1. 
Резултатите от мониторинга на показателите по изпълнение на Условията за всяко 
измерване се документират и съхраняват - Условие 9.5.2.1. 
В изпълнение на условие 9.5.1.1. операторът спазва регламентираните срокове по 
табл. 9.5.1.-мониторинг на изпускащи устройства № К 1 и № К 2 на парова 
централа. След промяната на системата за топлопроизводство ще отпадне 
необходимостта от провеждане на този мониторинг. 
Съгласно условие 9.5.1.3. операторът изчислява годишните количества 
замърсители (табл. 9.5.2. от КР, по изискванията на ЕРИПЗ). 
Изискванията на условие 9.5.2. за документиране на резултатите за дебит и 
стойности на контролираните параметри; за веществата по ЕРИПЗ; за мерките за 
предотвратяване и намаляване на неорганизираните емисии и интензивно 
миришещите вещества; оплаквания и жалби в резултат от дейността, както и за 
несъответствията на измерените стойности, причините за несъответствие и 
предприетите мерки се изпълняват. Дневниците се съхраняват е представят при 
поискване от контролните органи.  
Съгласно изискванията на КР операторт провежда ежегоден мониторинг. През 2011 
г. е извършен и докладван предписания мониторинг. 
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Таблица 2 
Параметър Единица НДЕ, съгласно 

КР 
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 1)
Съответствие

Брой / % 
   Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Кот №1 – 68 
Кот №2 -  51 

Фини прахови 
частици 10 m
(PM10)

мг/м3 80 -

Вентилатори – 8 

Веднаж на две години Да 

Амоняк (NH3) - - - - -
Метан (СН4) - - - 0.3 - Да 
Двуазотен оксид 
(N2O)

- - - - -

Кот №1 – 99 Въглероден 
оксид (CO) 

мг/м3 170 -
Кот №2 -  92 

Веднаж на две години Да 

Кот №1 – 443 Азотни оксиди 
(NOх) 

мг/м3 450 -
Кот №2 -  435 

Веднаж на две години Да 

Кот №1 – 1468 Серни оксиди 
(SOx)

мг/м3 1700 -
Кот №2 -  1537 

Веднаж на две години Да 

ИЗПУСКАНИЯ   ВЪВ   ВЪЗДУХА 
ЗАМЪРСИТЕЛ МЕТОД КОЛИЧЕСТВО 

№ НАИМЕНОВАНИЕ М/С/Е ИЗПОЛЗВАН 
МЕТОД 

T
(kg/год.) 

А 
(kg/год.) 

86 Фини прахови частици 10 m (PM10) М / С БДС EN 13284-1 100270 0 

6 Амоняк (NH3) М / С БДС17.2.4.05-79 186.73 0 
1 Метан (СН4) С ” КОРИНЪР” 38590.65 0
5 Двуазотен оксид (N2O) С ” КОРИНЪР” 2143.92 0
2 Въглероден монооксид (CO) М 0 0
8 Азотни оксиди (NOх) М 0 0
11 Серни оксиди (SOx) М 0 0

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
На площадката е изградена разделна канализационна система за: промишлени 
отпадъчни води, която отвежда екскрементите в бетонни шахти, разположени до  
всяка сграда за пилета. Течната тор се изсмуква ежедневно с вакуум цистерни и се 
извозва до лагуните за птича тор. На практика няма производствени отпадъчни 
води, които да се заустват извън площадката във водоприемник или канализация.   
Отпадъчните води се събират в бетонни шахти към всяка сграда в едно с 
животинските фекалии. Течната тор се изсмуква ежедневно с вакум цистерни и се 
извозва до лагуните за птича тор, които се намират на 5 км. от площадката.  
Шахтите са със  следните размери: 
ферма "Подрастващи стокови носачки" - /1/ -  
24 броя към всяка сграда - с размери 4 м./4.м./4м. вместимост на една шахта - 64 
м.3, общо за всички шахти - 1536 м.3 
Почистването на шахтите до помещенията за ПСН се извършва със собствен 
транспорт - трактори с вакуум цистерни. 
Извозването на торната фракция от лагуните до полетата за наторяване се 
извършва със собствен транспорт. 
Отпадъчните води от измиването на оборудването и помещенията се отвеждат в 
бетонните шахти до всяко от помещенията за ПСН. 
Няма емисии от отпадъчни води, които да се заустват във водоприемник или 
канализация. 
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Съгласно Условие 10.1.1.1. трябва се извършва мониторинг на функционирането на 
пречиствателно съоръжение маслоловител, в съответствие с технологичните 
инструкции за поддържането на оптималния работен режим на съоръжението. 
Съоръжението е изведено от експлоатация през м. март 2008 г. и няма да бъде 
използвано (поради промяна в системата за топлопроизводсктво). 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Честота на 
мониторинг 

Вид на оборудването за 
мониторинг/начин за 
наблюдение 

Резервни части за 
пречиствателното 
съоръжение 

Нефтоуловител към Мазутно стопанство 
Ниво на масления слой Условие 10.1.1.1.1. Условие 10.1.1.1.1. Условие 10.1.1.1.1. Условие 10.1.1.1.1. 

От оператора са определяни стойности на контролираните параметри, съгласно 
изискванията на Условие 10.1.1.1.1.  
Съгласно условията в комплексното разрешително са разработени и се прилагат 
следните инструкции: 
Технологична Инструкция за поддържане на оптималните стойности на 
технологичните параметри експлоатация на маслоловител към мазутно стопанство 
– 10.1.1.2.1.
Инструкция за периодична проверка и поддържане на пречиствателното 
съоръжение– 10.1.1.2.3. 
Инструкция за периодична проверка и поддържка на състоянието на 
канализационната мрежа установяване на течове и предприемане на коригиращи 
действия – 10.2. 
Инструкция за периодична проверка и почистване на бетонните шахти – 10.2.1. 
Резултатите от собствения мониторинг по Условия 10.1.1.1. се документират и 
съхраняват.- Условие 10.3.1. 
Резултатите от оценката по Условие 10.1.1.2.2, информация за установените 
причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия се 
документират и съхраняват . 10.3.1.1 и 10.3.1.2. 
По условие 10.1.2.3. през 2011 г не е извършено почистване на наличните 24 бр. 
бетонни шахти и два бр. утайтели от натрупани количества торова маса. Предстои 
през 2011 г извършване на процедурата (предприемане на коригиращи мерки) и 
докладване през 2012 г.  
По условие 10.2 е извършен през 2011 г оглед на канализационната мрежа за 
установяване причините за наличност на отпадни нефтопродукти. Предприети са 
коригиращи действия (почистване на канализационната система). 
На територията на Дружеството не се съхраняват суровини, които съдържат опасни 
вещества, упоменати в Списък І и Списък ІІ на Наредба №6 от 09.11.2000 г. за 
емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в 
отпадните води, заустени във водни обекти, както и вещества от Приложение №1 и 
Приложение №2 на Наредба №1 от 07.07.2000 г. за проучване, ползване и опазване 
на подземните води.  
Няма точки на заустване, които да попадат попада в І-ви, ІІ-ри или ІІІ-ти пояс на 
санитарно-охранителната зона около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.  
Таблица 3. Емисии в отпадъчни води във водни обекти/канализация 
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Параметър Единица НДЕ, съгласно  КР 
Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6 –8.5 - Веднъж месечно -

Неразтворени вещества mg/dm3 50 - Веднъж месечно -

БПК5 mg/dm3 15 - Веднъж месечно -

ХПК mg/dm3 70 - Веднъж месечно -

Мазнини mg/dm3 3 - Веднъж месечно -

Азот (общ) mg/dm3 10 - Веднъж месечно -

Фосфор (общ) mg/dm3 2 - Веднъж месечно -

Остатъчен хлор mg/dm3 0.05 - Веднъж месечно -

Нефтопродукти mg/dm3 0, 3 - Веднъж месечно -

4.4. Управление на отпадъците
Съгласно условията на КР № 271-Н0-И0-А1/2011г са разработени и се прилагат 
следните инструкции:  
Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци, 
на причини за установени несъответствияа и предприеманите коригиращи действия 
– 11.2.6.
Инструкция за периодична оценка за съответствието при транспортиране на 
отпадъците, причини за установените несъответствия и предприети коригиращи 
действия – 11.4.3. При ежемесечните проверки не са констатирани несъответствия. 
Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, 
преработването и рециклирането на отпадъци, причините за установени 
несъответствия и за предприемането на коригиращи действия – 11.5.2. Не са 
констатирани несъответствия. 
Инструкция за периодична оценка за съответствието на обезвреждането на 
отпадъци, причините за установени несъответствия и за предприемането на 
коригиращи действия – 11.6.2. При ежемесечните проверки не са констатирани 
несъответствия. 
Инструкция за измерване/изчисляване на образуваните количества отпадъци – 
11.7.2. Не са констатирани несъответствия. 
Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества генерирани 
отпадъци, причини за несъответствия и предприети коригиращи действия – 11.7.3. 
Не са констатирани несъответствия. 
Инструкция за периодична оценка на съответствието на временно съхраняване на 
отпадъците, несъответствие и коригиращи действия – 11.А.2. 
На площадката се събират единствено отпадъците, посочени в Условие 11.1. при 
спазване изискванията на Глава втора, Раздел І на Наредба за изискванията за 
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 
№53/19.03.1999г. и в съответствие с нормативната уредба. На дружеството са 
позволени количества и дейности, съгласно условие 11.1.1 от КР. 
Таблица 4. Образуване на отпадъци

Годишно количество КР 
Годишно количество заединица 

продукт КР 
Отпадък Код 

Количества по 

КР 

Реално 

измерено  

Количества 

определени с КР 

Реално 

измерено  

Временно 

съхранение 

на 

площадката

Транспортиран е 

- собствен 

транспорт/ 

външна фирма С
ъо

тв
ет

ст
в.
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(тона/г)  (тона/г)  (тона/тон) (тона/тон) *

Други изолационнни и 
топлопредаващи масла  

13.03.10 0.3 --
-- --

-   не се 
предавани 
отпадъци 

Да 

Опаковки, съдържащи остатъци 
отопасни вещества или 

15.01.10 0.6 0.012 -- --
Собствен 

транспорт
Да 

Смесени битови отпадъци 20.03.01 10 1.5
-- --

-- АСА България Да 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  

От датата на влизане в сила на настоящото разрешително дружеството събира 
разделно посочените в Заявлението и КР отпадъци – 11.2.2. 
Временно съхранение на отпадъци. 
 На площадката на дружеството не се разрешава и не се съхраняват временно 

отпадъци – 11.3.1. В съответствие с това условие формираните количества 
отпадък с код  15.01.10 се съхраняват на площадка № 2 на предприятието за 
която по КР има разрешение за временно съхранение. 

Транспорт на отпадъци 
Образувани от дейността на предприятието отпадъци (при експлоатация на 
инсталациите по Условие 2), се предават за транспортиране въз основа на писмени 
договори единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен 
документ по чл.12 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава 
дейност и/или лиценз по чл. 54 ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и 
цветни метали. Оценка за съответствие при транспортиране се извършва при 
осъществяване на транспортни операции и поради това не е заложена определена 
периодичност. Няма предадени отпадъци и поради това няма писани транспортни 
карти.  
На площадката трябва да се съхраняват копия от документите по Условие 11.4.2.1: 
За производствени отпадъци: 
 сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 
За опасни отпадъци: 
 сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 
 транспортна карта, съгласно Приложение №4 на Наредба №9/28.09.2004г. 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; 

 Писмени инструкции за действие при аварии. 
Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъци. 
Отпадъците генерирани от дейността на предприятието, се предават съгласно 
Условие 11.5.1. за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на 

Отпадък Код Оползотворяване на 
площадката 

(тона) 

Обезвреждане 
на площадката

(тона) 

Име на външната фирма 
извършваща операцията по 
оползотворяване/обезвреждане

Съответ
ствие

Други изолационнни и 
топлопредаващи масла  

13.03.10
Не Не -   не се предавани отпадъци 

Да 

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

15.01.10 Не Не -  не се предавани отпадъци

не 

Смесени битови отпадъци 20.03.01 Не. Не. АСА България - D1 Да 
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лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или КР за извършване на такава 
дейност и въз основа на писмен договор 
Обезвреждане на отпадъци.
Отпадъците генерирани от дейността на предприятието, се предават съгласно 
Условие 11.6.1. за обезвреждане единствено на лица, притежаващи разрешение по 
чл. 37 ЗУО за извършване на такава дейност и въз основа на писмен договор. 
Дружеството осъществява редовното измерване и документиране на  количествата 
генерирани  на площадката отпадъци, като: 
 месечно образуван отпадък; 
 годишно количество; 
Животински изпражнения, урина и тор се образува при оглеждането на птиците.  
Дружеството ги използва изцяло за наторяване на собствени земеделски земи. 
Съгласно чл. 2, ал 2, т.4 на ЗУО (Чл. 2.  (2) Този закон не се прилага за: 4.  
животински фекалии и други неопасни вещества, използвани в селското 
стопанство;) тези отпадъци са предмет на условие 11.А. от КР.  
Съглано условие 11.А.1 тези отпадъци се съхраняват по начин недопускащ 
замърсяване или увреждане на подземните води. 
При временно съхранение на площадката се препоръчват купчините тор да бъдат 
на достатъчно разстояние от чувствителни приемници като водни източници, 
съседи и др. Поради високото съдържание на азот в тора се препоръчват 
използването му в земеделието за наторяване.  
Ежедневно до 9 часа сградите за ПСН се проверяват за умрели птици. Труповете се 
съберат ежедневно в найлонови чували. На всеки 2 дена умрелите птици се 
транспортират с външен транспорт за обезвреждане. 
Труповете получени като технологични отпадъци при отглеждането на птиците 
/ПСН/ се приемат за по нататъшна обработка от "Екарисаж - Варна" ЕООД. За 
всяка приета партида се издава потвърдителна бележка, съдържаща информация за 
броя на труповете и техните килограми / 
Съгласно условие 11.А.4.1 дружеството декларира че образуваните и предадени за 
периода на действие на КР количества СЖП са 11650 тона. 
През периода на действие са извършвани проверки за съответствие на площадките. 
За периода не са предадени отпадъци на външни фирми. За периода на дествие са 
образувани 11000 тона отпадъци по условие 11.А, транспортирани от бетонните 
шахти и депонирани в лагуните. 
Съгласно условие 11.9.1 са изготвени необходимите документи, представени при 
проверката на РИОСВ.  
През годината са извършвани периодични ежемесечни проверки за съответствие с 
условията на КР отбелязани в съответните дневници и журнали. Няма 
регистрирани несъответствия. 

4.5 Шум
Съгласно условията в КР № 271-Н0-И0-А1/2011г са разработени и се прилагат 
следните инструкции: 
Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по условие 
12.2.1.
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Инструкция за оценка на съответствието на звуково налягане по границата на 
площадката и в местата на въздействие, несъответствие, коригиращи действия – 
12.2.3
През 2011 г. няма постъпили жалби от генериран шум на площадката; 
Съгласно Условие 12.1.1 Дейностите, извършвани на производствената площадка 
не трябва да предизвикват нива на шум както следва: 
По границите на производствената площадка: 
през деня - 70 dB(A); вечерно ниво - 70 dB(A); през нощта - 70 dB(A); 
В мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място): 
през деня – 55 dB(A); вечерно ниво - 50 dB(A); през нощта – 45 dB(A). 
 “Яйца и птици – Зора” АД веднъж на две години оценява общата звукова мощност 
на обекта и шумовото въздействие по границите на производствената площадка и в 
мястото на въздействие. През 2011 г. предстой измерване на общата звукова 
мощност. 
Таблица 6. Шумови емисии

Време на 

измерванет

о

Ниво на общата 

звукова мощност  

Средно 

еквивалент

но ниво

Ниво в местото на 

въздействие 

Гр. 

стойнст 

Съответст
вие 

dB (А) dB (А) dB (А) dB (А) Да/Не 

Дневно ниво 100.1 45.1 1.7 70/55 Да 

Вечерно ниво 98.8 43.8 0.4 70/50 Да 

Нощно ниво 93.9 38.8 0 70/45 Да 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
Разработени са и се прилагат следните инструкции съгласно условията на № 271-
Н0-И0-А1/2011г:
Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 
оборудване разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на 
течовете - 13.А.2 
Инструкция за мерките за отстраняване на разливи от вещества/препарати които 
могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци 
– 13.А.4 
“Яйца и птици – Зора” АД не отвежда  пряко или непряко вредни и опасни 
вещества в почвите и подземните води. 
На площадката има осигурено и се съхранява достатъчно количество подходящи 
сорбиращи материали (пясък, наситнен варовик) за почистване в случай на разливи 
на определени за целта места. 
Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при 
които са установени течове, до момента на отстраняването им. 
Товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се 
извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове. 
“Яйца и птици – Зора” АД извършва собствен мониторинг на състоянието на 
почвите съгласно Таблица 13Б.7. от КР (веднъж на три годни) в два постоянни 
мониторингови пунктове - Условие 13Б.7.1.  

Таблица 13Б.7. 
Показател Честота Примерен метод за анализ 
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рН Веднъж на 3 години ISO 10390 
Нефтопродукти Веднъж на 3 години ISO 11046:1994 / ISO 16703:2001, DIN 38406 
Азот амониев Веднъж на 3 години ISO 11261 

Съгласно изискванията на Условие 13Б.7.2. операторът подготвя изработването и 
прилагането на инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от 
мониторинга на показателите по Условие 13Б.7.1 и базовото състояние на почвите, 
установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и 
предприемане на коригиращи действия. 
Съгласно изискванията на Условие 13Б.7.4. в случай, че констатираното 
замърсяване, е следствие от дейността на инсталациите операторът подготвя 
изработването и прилагането на инструкция, съдържаща конкретни мерки за 
намаляване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване. 
Съгласно изискванията на Условие 13Б.8.1. операторът документира и съхранява 
на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13Б.1, 
Условие 13Б.4 и Условие 13Б.5 и ги предоставя при поискване от компетентните 
органи. 
Съгласно изискванията на Условие 13Б.8.2. операторът документира и съхранява 
на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви, по Условие 
13Б.7.1, и ги предоставя при поискване от компетентните органи. 
Съгласно изискванията на Условие 13Б.8.3. операторът подготвя изработването и 
прилагането на инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от 
периодичната оценка на: 

 съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и 
базовото състояние; 

 причините за регистрираните несъответствия; 
 предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия, по 

Условие 13Б.7.4. 
Съгласно изискванията на Условие 13Б.8.4. операторът подготвя изработването и 
воденето на 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. 
Съгласно изискванията на Условие 13Б.8.5. операторът докладва резултатите от 
анализа на състоянието на почвите (базово състояние) по определените в Таблица 
13Б.7 показатели, Условие 13Б.8.7. - резултатите от собствения мониторинг на 
почвите, Условие 13Б.8.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва 
резултатите от изпълнение на Условие 13Б.8.3. като част от съответния ГДОС. 
Таблица 7. 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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Таблица 8. Опазване на почви

Показател 

Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), съгласно КР

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

№ 1 6.93рН --
№ 2 7.55

Веднъж на 3 год. Да 

№ 1 7.38Нефтопродукти --
№ 2 10.39

Веднъж на 3 год. Да 

№ 1 2.13Азот амониев --
№ 2 2.13

Веднъж на 3 год. да 

* За 2009 г са извършвани измервания – приложение протоколи №№ 16248, 16249. Нови 
замервания предстоят през 2012 г. 

5. Преходни и анормални режими 
Съгласно условие 15.1. е разработена инструкция с мерки за пускане/спиране на 
пречиствателното оборудване. 
Съгласно условие 15.2. е разработена инструкция с мерки за пускане/спиране на 
инсталацията, осигуряващи оптимално протичане на производствените процеси. 
Съгласно условие 15.3. е разработена инструкция за документиране на 
предприетите деиствия по 15.1. и 15.2. 
За периода не са регистрирани анормални работни режими. 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях
Според Условие 16.1. в случай на взето от оператора решение за прекратяване на 
дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от 
тях, притежателят му ще уведоми незабавно РИОСВ, като посочи и предвидената 
за това дата и ще представи в РИОСВ в срок до един месец преди прекратяването 
подробен План за закриване на дейности на площадката или части от тях (Условие 
16.2.).

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения
7.1 Аварии 
На територията на дружеството не се съхраняват опасни вещества и препарати, 
надвишаващи количествата по Приложение 3 към Глава VII на ЗООС. Дружеството 
не подлежи на издаване на  разрешително по чл.104 от ЗООС . 
Дружеството има разработен план за действие при промишлени аварии, отговарящ 
на изискванията на ПМС 18/23.01.1998 за приемане на Правилник за организацията 
и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, 
аварии и катастрофи. 
Разработена е и се прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране 
на последствията от залпови замърсявания на отпадъчните води, вследствие на 
авариини ситуации – Условие 14.4 
“Яйца и птици – Зора” АД има действаща процедура за включваща водене на 
документация за всяка възникнала аварийна ситуация, (ако възникне такава) 
описваща:  
 Причините за аварийната ситуация; 
 Време и място на възникване; 
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 Въздействие върху здравето на населението и околната среда; 
 Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или 

отстраняването на последствията от нея. 
Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган. 
– Условие 14.3 
Разработена е и се  прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране 
на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на 
аварийни ситуации.- Условие 14.4 
 “Яйца и птици – Зора” АД има  изготвена  и съхранява документация за наличието, 
разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, 
попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.-Условие 14.6 
Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на инцидента
Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени

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

През 2011 година няма възникнала аварийни ситуации, свързани с околната среда. 

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

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

8. Подписване на годишния доклад
Декларация 
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
комплексно разрешително № 271-Н0-И0-А1/2011г. на “Яйца и птици – Зора” АД. 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 
копия от този доклад на трети лица. 

Подпис:_________________________________ Дата:______________
(упълномощено от организацията лице) 

Име на подписващия: ________________________________________

Длъжност в организацията: ___________________________________
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Таблица1. Замърсители по европейския регистър на емисиите на вредни и опасни вещества 
ЕРЕВВ и PRTR

ИЗПУСКАНИЯ   ВЪВ   ВЪЗДУХА 
ЗАМЪРСИТЕЛ МЕТОД КОЛИЧЕСТВО 

№ НАИМЕНОВАНИЕ М/С/Е ИЗПОЛЗВАН 
МЕТОД 

T
(kg/год.) 

А 
(kg/год.) 

86 Фини прахови частици 10 m (PM10) М / С БДС EN 13284-1 100270 0 

6 Амоняк (NH3) М / С БДС17.2.4.05-79 186.73 0 
1 Метан (СН4) С ” КОРИНЪР” 13775.3 0
5 Двуазотен оксид (N2O) С ” КОРИНЪР” 765.3 0
2 Въглероден монооксид (CO) М 0 0
8 Азотни оксиди (NOх) М 0 0
11 Серни оксиди (SOx) М 0 0

Таблица 2  
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 1)
Съответствие

Брой / % 
   Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Кот №1 – 68 
Кот №2 -  51 

Фини прахови частици 
10 m (PM10)

мг/м3 80 -

Вентилатори - 8 

Веднаж на две години Да 

Амоняк (NH3) - - - - -
Метан (СН4) - - - 0.3 - Да 
Двуазотен оксид (N2O) - - - - -

Кот №1 – 99 Въглероден оксид 
(CO)

мг/м3 170 -
Кот №2 -  92 

Веднаж на две години Да 

Кот №1 – 443 
Азотни оксиди (NOх) 

мг/м3 450 -
Кот №2 -  435 

Веднаж на две години Да 

Кот №1 – 1468 
Серни оксиди (SOx)

мг/м3 1700 -
Кот №2 -  1537 

Веднаж на две години Да 

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

Параметър Единица НДЕ, съгласно  КР 
Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6 –8.5 - Веднъж месечно -

Неразтворени вещества mg/dm3 50 - Веднъж месечно -

БПК5 mg/dm3 15 - Веднъж месечно -

ХПК mg/dm3 70 - Веднъж месечно -

Мазнини mg/dm3 3 - Веднъж месечно -

Азот (общ) mg/dm3 10 - Веднъж месечно -

Фосфор (общ) mg/dm3 2 - Веднъж месечно -

Остатъчен хлор mg/dm3 0.05 - Веднъж месечно -

Нефтопродукти mg/dm3 0, 3 - Веднъж месечно -



Годишен доклад по изпълнение на условията на комплексно разрешително №  271-Н0-И0-
А1/2011г на “Яйца и птици – Зора” АД- Площадка 1 

24

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Годишно количество 
Годишно количество заединица 

продукт 

Количества 

определени с 

КР  

Реално 

измерено  

Количества 

определени с КР 

Реално 

измерено  Отпадък Код 

(тона/г)  (тона/г)  (тона/тон) (тона/тон) 

Временно 

съхранение 

на 

площадката

*

Транспортиран е 

- собствен 

транспорт/ 

външна фирма С
ъо

тв
ет

ст
в.

Други изолационнни и 
топлопредаващи масла  

13.03.10 0.3 --
-- --

--
-   не се 

предавани 
отпадъци 

Да 

Опаковки, съдържащи остатъци 
отопасни вещества или 

15.01.10 0.6 0.012 -- --
-- Собствен 

транспорт Пл2
Да 

Смесени битови отпадъци 20.03.01 10 1.5
-- --

-- АСА България Да 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  

Таблица 6. Шумови емисии

Време на 

измерванет

о

Ниво на общата 

звукова мощност  

Средно 

еквивалент

но ниво

Ниво в местото на 

въздействие 

Гр. 

стойнст 

Съответст
вие 

dB (А) dB (А) dB (А) dB (А) Да/Не 

Дневно ниво 100.1 45.1 1.7 70/55 Да 

Вечерно ниво 98.8 43.8 0.4 70/50 Да 

Нощно ниво 93.9 38.8 0 70/45 Да 

Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател Точка на пробовземане
Концентрация в подземните 

води,съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Месец 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Отпадък Код Оползотворяване 
на площадката 

(тона) 

Обезвреждане на 
площадката 

(тона) 

Име на външната фирма 
извършваща операцията по 
оползотворяване/обезврежда
не 

Съответств

Други изолационнни и 
топлопредаващи масла  

13.03.10 Не Не -   не се предавани отпадъци
Да 

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

15.01.10 Не Не -  не се предавани отпадъци

не 

Смесени битови отпадъци 20.03.01 Не. Не. АСА България - D1 Да 
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Таблица 8. Опазване на почви

Показател 

Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), съгласно КР

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

№ 1 6.93рН --

№ 2 7.55

Веднъж на 3 год. Да 

№ 1 7.38Нефтопродукти --

№ 2 10.39

Веднъж на 3 год. Да 

№ 1 2.13Азот амониев --

№ 2 2.13

Веднъж на 3 год. да 

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на инцидента
Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени

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

За 2010 година няма възникнала аварийна ситуация свързана с околната среда. 

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 не са регистрирани оплаквания и жалби, свързани с дейността на обекта


