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1.Увод на Годишния доклад

Този Годишен доклад е изготвен съгласно глава VII, раздел II от Закона за
опазване на околната среда и условие 5.10.1 от Комплексно разрешително № 444-Н0
от 2012 година. Той се отнася за експлоатацията на Инсталация за отглеждане на
птици (бройлери), включваща 6 броя сгради – т. 6.6. “а” от Приложение № 4 от
Закона за опазване на околната среда.

o Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. София - 1164, бул. “Свети Наум”, №66 А;

o Регистрационен номер на Комплексното разрешително:

№444-Н0/2012 год.;

o Датата на влизане в сила на комплексното разрешително:

17.12.2012 год.

o Оператор на инсталацията, притежател на комплексното разрешително:

“Петокладенци” ЕООД , гр. София;

o Лице за контакти:

Емил Енев – Управител;

Тел. 02/9635096, Факс: 02/9635096,

e-mail: petokladenci_office@mail.bg;

mailto:petokladenci_office@mail.bg
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Кратко описание на дейността на инсталацията:

  В “Петокладенци” ЕООД  е извършено преустройство и модернизиране (в.т.ч.
доставка на оборудване) на съществуващата площадка на бившата ферма в
инсталация за отглеждане на 144 000 бр. птици (бройлери) в с. Петокладенци,
община Белене, област Плевен. Дейността на инсталацията е определена съгласно
Приложение № 4 към чл. 117, ал.1 на ЗООС “Инсталация за интензивно отглеждане
на птици с повече от 40000 места”.

Заеманата територия на площадката е 27071 м2, съставляваща имот с №
189004, в местността “Селището”, в землището на с. Петокладенци с ЕКАТТЕ
56085, община Белене, област Плевен. Производствената площадка се намира на
около 400 м. западно от с. Петокладенци.

Технологичен процес – добив на месо в производствените сгради – халетата:

           Фураж                                    Отглеждане на пилетата - бройлери  Осветление

   Вода Вентилация

Добиване на месото

Бройлерното производство е икономически изгодно производство.
Бройлерите дават максимално отплащане на фуражите – 1 килограм прираст се
образува от 2  –  2,5  кг.  фураж.  Те са много скорозрели птици –  по скорозрелост
отстъпват само на патетата – бройлери.

Основният начин на отглеждане на пилетата – бройлери, както в света, така и
у нас е върху дебела несменяема постеля. Тази технология е приложена и в
“Петокладенци” ЕООД. На площадката в с. Петокладенци, община Белене са
разположени общо шест халета с размери 60 х 15 м, които са собственост на
“Петокладенци” ЕООД и в тях се реализира цялата дейност по отглеждане на
пилетата – бройлери. На площадката има още една малка административна сграда и
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две халета, които са собственост на “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД и няма да се
използват. Оборудването в шестте халета (3-то, 4-то, 5-то, 6-то, 7-мо и 8-мо) хале се
състои от следните системи, разположени в сградите, както следва:

- Система за вентилация;

- Система за охлаждане;

- Система за отопление;

- Система за осветление;

- Система за хранене;

- Система за поене;

При отглеждането и получаването на продукция (месо) при угояването на
пилета – бройлери, при този начин на отглеждане е необходимо осигуряването на
следните системи описани по-подробно, както следва:

o Системата за хранене осигурява от 2 до 2,5 см. фронт за хранене от 1-та до 2
седмица и 3,5 до 4 см. до края на угоителния период;

o Системата за поене осигурява 1,5 -2,5 см поилен фронт на 1 бр. птица;

o Системата за транспортиране на фураж, осигуряваща достатъчно количество фураж
за равномерно пълнене на линиите;

o Системата за съхранение на фураж осигурява съхраняването на фураж за 5 дни;

o Системата за вентилация с капацитет 264000 м3/час и с възможност за плавен
контрол на нарастването;

o Системата за охлаждане, при която температурата се понижава, чрез използването
на  вода разбита на много ситни капчици от специални дюзи разположени на всяка
клапа за възходящ въздух;

o Системата за отопление, чрез котли с мощност 300 kW работещи с въглища,
монтирани във всяка сграда;

o Системата за осветление, чрез зелени осветителни тела;
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Схема на технологичния процес при отглеждане на пилета бройлери

1.Получаване на еднодневни пилета

2.Настаняване в помещения за отглеждане

3.Отглеждане в помещение за бройлери от ден 1 до края на партидата
(38 - 42 дни) по технология за съответния хибрид

4. Основни мероприятия, които се извършват периодично, както следва:

4. 1 Ежедневни мероприятия 4.2 Ежеседмични
мероприятия

4.3 Ветеринарномедицински
мероприятия

4.1.1. По програма за хранене; 4.2.1. Контрол на живото тегло

4.3.1. Ежедневно следене на

здравния статус на птиците

смъртност

4.1.2. По светлинна програма съгласно

технологията за отглеждане;
4.3.2. Профилактично влагане

на витаминни препарати

4.1.3. По зоохигиенни параметри; 4.3.3. При необходимост се

прилага лечение

4.1.4. По методичен план за работа с

цел гарантиране благосъстоянието на

птиците през продуктивния период

4.3.4. Изпълнение на ВМП на

контрол на Салмонелозата

Изнасяне на стадото за кланица
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Пилетата бройлери са основния източник на птиче месо, както у нас така и в
чужбина. Те се отглеждат общо 7-8 седмици (50-55 дни) и за този период достигат
жива маса 1,5-2 кг, като за кг жива маса се изразходва 2-2,5 кг фуражна смеска. За
отглеждане се приемат еднодневни пилета и се изпълняват 5-6 цикъла. Успешното
отглеждане на бройлерите се постига, чрез поддържането на достатъчно живо тегло и
добър, равномерен растеж до 7-дневна възраст. От решаващо значение за получаване
на добри резултати е стартът с доброкачествени еднодневни пилета. Добър индикатор
за качеството на пиленцата е смъртността през първата седмица.

Подовото отглеждане на пилета бройлери върху дълбока несменяема постеля
е основната технология за угояване на бройлери. Помещението, в което се ще се
настаняват малките пилетата, се почиства, измива и дезинфекцира трикратно. Подът
се застила с постеля, като за целта се използват талаш и дървени стърготини, слама
или друг хигроскопичен материал. Дебелината на постелята трябва да бъде 5-8 см.
Подготовката на помещението трябва да завърши няколко дни преди настаняването
на пилетата бройлери.

Малките пилета бройлери се нуждаят от
топлина. В помещението трябва да се
поддържа температура 30-32°С през първите
3 дни от населването, затова отоплението
трябва да работи 24 часа преди настаняването
на пилетата. В края на първата седмица
температурата на равнището на пилетата
трябва да бъде 30°С.  През всяка следваща
седмица тя се намалява с по 2°С, докато
достигне 20°С и се мери с термометри.

Добрите гледачи се ориентират за температурата в помещението по
поведението на пилетата. Когато е студено, те се струпват едно до друго, което води
до задушаване и висока смъртност. Ако е много горещо, пилетата не се приближават
до източника на топлина - около него остава празно пространство. При нормална
температура те са разпръснати равномерно в цялото помещение, част от тях се
движат, друга част лежат, хранят се и т.н.

Водата е един от най-важните и решаващи хранителни фактори при
отлеждането на пилетата бройлери. За да се избегне тяхното обезводняване по всяко
време в помещението трябва да има на разположение прясна вода. Има пряка

http://www.google.bg/imgres?q=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8&um=1&hl=bg&sa=N&biw=1024&bih=542&tbm=isch&tbnid=QD1LYa7js_cXSM:&imgrefurl=http://agrikokartel.com/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25B8-%25D1%2582%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%258F/%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BD%25D1%258F/&docid=r0cyoPjMSIIsqM&imgurl=http://cdn2.amcn.in/lcd.alle.bg-212df5a9-263-239-ups-ri-yb5tssjt31.jpg&w=263&h=239&ei=CE5VUYa0CoLXtQbcmoG4CA&zoom=1&iact=rc&dur=344&page=5&tbnh=130&tbnw=150&start=76&ndsp=23&ved=1t:429,r:79,s:0,i:336&tx=36&ty=52
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зависимост между консумацията на вода и фураж, за това ако няма осигурена
достатъчно вода се намалява консумацията на фураж, а от там се забавя и растежа на
пилетата. Особено важна е тази зависимост в края на растежния период, когато се
формира основна част от гръдната мускулатура и консумацията на достатъчно
количество прясна и чиста вода е решаващо. Когато температурата в помещението
надвишава 20о С, консумацията на вода се повишава.

Разпиляването на водата има отрицателно въздействие върху качеството на
постелята, което води до ставни възпаления при пилетата. По – доброто качество на
водата, както и сухата постеля водят до по-малко възпаления на коленните стави и
гръдни мазоли. Голямо влияние върху разпиляването на водата има избора на типа на
поилна инсталация, а също така и тяхната поддръжка.

Водата и водното налягане в поилната система трябва да се под непрекъснато
наблюдение. Препоръчва се в началния период на отглеждане на птиците водното
налягане да се увеличи и да се повишава постепенно с увеличение на възрастта. За
регулиране на височината се препоръчва след стартовия период, пилетата да се
протягат леко, за да достигнат до нипеловата поилка.

При интензивното отглеждане на бройлерите, птиците прекарват целия си
живот в едно и също помещение. Поради тази причина изискванията към сградите, в
които се отглеждат пилетата – бройлери са завишени. Подът на сградите трябва да е
от бетон, а използването на материали за повишена изолация на сградите позволява
да се създаде в помещенията подходящ  микроклимат с регулируеми параметри,
който да отговаря на физиологичните нужди на птиците.

Важен фактор за средата на отглеждане на птиците е използваната постеля.
Доброто качество на постелята, правилното й поставяне и поддържане са
предпоставка за запазване здравето на пилетата. Постелята оказва влияние върху
продуктивността на стадото, качеството на трупа на бройлерите и респективно върху
реализираната печалба.

Материалите, подходящи за съставна част на постелята, са талаш, трици,
слама, хартия и други. Предвидено е постелята, която ще се използва да бъде от слама.

Един от основните елементи в технологичния процес се явява фуражната
кухня, при която суровините и материалите пристигат в птицефермата с автомобилен
транспорт. За установяване на точното количество на доставената суровина, при
влизане и излизане от фермата, колите преминават през автомобилната електронна
везна с размери 18 х 3 м и максимален товар 60 т.

Суровините: царевица, пшеница, слънчогледов и соев шрот се приемат в
приемно шахта с обем 4м3, която представлява бункер вкопан в земята. Приемането
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на суровините става чрез два шнека, които транспортират суровините от приемната
шахта до хоризонталния шнек на бункерите. Избирането на съответния бункер става
чрез механични клапи. Бункерите за смилаеми съставки са с вместимост 28,21 м3 и са
общо 6 бр.: два за царевица, два за пшеница и по един брой за соев и слънчогледов
шрот. От бункерите смилаемите съставки една по една се транспортират посредством
транспортиращи гъвкави шнекове до дробилката, където се смилат и падат в
конусовиден миксатор с вграден кантар. При падането на смлените и объркани
съставки те се претеглят и процесът на смилане продължава до достигане на
необходимото предварително зададено количество. След смилането на първата
съставка се включва миксера, който постоянно разбърква падналите вътре съставки и
смесения готов фураж се транспортира до буферен бункер. Транспортирането на
смеската към силозите за готова продукция пред сградите става посредством две
основни транспортни линии.

Всички транспортиращи пътища от фуражната кухня до силозите за готов
фураж са с диаметър 90 мм.

Първият транспортиращ път от фуражната кухня до силоза пред сграда 1,
където има механичен клапан и след това продължава до силоза на сграда 2. Общата
дължина на този транспортиращ път е 48 метра.

Вторият транспортиращ път също започва от фуражна кухня и се състои от 4
части от по 80 метра. Над всеки силоз има механичен клапан, без последния силоз,
където фуража си пада директно. Цялото транспортиране на готовите смески до
съответния силоз за готовата продукция се управлява автоматично, като в компютъра
се задава допълнително, за кой силоз и кое хале е готовата смеска и тя се изпраща
точно в него като клапаните на другите силози по съответния ред са затворени.

Целият процес на приготвяне на смеските е напълно автоматизиран и се
контролира от контролер и персонален компютър.

Допълнителните функции на контролера позволяват улеснение на специалистите,
занимаващи се с технологиите на храненето на бройлерите, изготвящи зърнения баланс на
фермата, пресмятащи себестойността на продукцията и т.н., тъй като контролерът освен, че
следи процеса за приготвяне на фураж, но той и предлага систематизиран запис и
възможност за анализ на всички тези данни.

За периода януари - ноември 2012 год., в шестте халета, за които е издадено
комплексно разрешително № 444-Н0/2012 год. не е имало никакво зареждане на
пилета. През месец декември 2012 година единствено в хале 4 има зареждане на
птици и са отгледани общо 2000 бр. пилета – бройлери.
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Капацитетът и средно заетите за месец места на отглежданите птици на
територията на площадката са докладвани в следващата Таблица І.

Таблица I

Център

Капацитет – брой

места за птици,
съгласно КР

Среден брой заети птичи
места,

през 2012 год. (бр.)

Съответствие

да/не

Халета №3 - №8, 144 000 Хале №4 – 2000 да

ОБЩО : 144 000 2000 да

2.Система за управление на околната среда

Дейността, отнасяща се до управлението на околната среда, като всяка
друга дейност осъществявана от дружеството е подчинена на Управителя на
“Петокладенци” ЕООД гр. София. Конкретно дейностите по това направление
са съсредоточени на територията на фермата в с. Петокладенци и се
осъществяват от  ръководния, оперативен и производствен персонал на
производствената площадка.

Съгласно условията на издаденото Комплексно разрешително се сключват
договори ежегодно с акредитирани лаборатории за извършване на мониторинг
на площадката чрез замервания на шума и вредните емисии в почвите, въздуха
и водите.

Резултатите от Собствените периодични измервания (СПИ) на
лабораториите ще се съхраняват в дружеството и ще се докладват ежегодно в
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Европейския електронен регистър, както и пред институциите занимаващи се с
ОС на чиято територия се намира площадката.

Регионалната инспекция по околна среда и води, в чийто район се намира
производствената площадка е Регионална инспекция по околна среда и води
(РИОСВ) – гр. Плевен. Същата провежда ежегоден контрол по изпълнение на
условията на издаденото Комплексно разрешително за площадката на
Дружеството и при нужда издава предписания за подобряване на състоянието
на околната среда.

Инсталацията за интензивно отглеждане на пилета – бройлери  е
разположена на територията на Басейнова дирекция за управление на водите
в Дунавски район – гр.Плевен и същата е компетентен орган отговарящ за
речните басейни в този район.

“Петокладенци” ЕООД гр. София осъществява своята дейност в
съответствие с условията на издаденото КР № 444 – Н0 / 2012 год. Стриктно се
изпълняват всички условия и инструкции заложени от СУОС (системата за
управление на околната среда), като същите са отчетени в Таблица ІІ.

Таблица ІІ

Основни елементи на СУОС Резултати по изпълнение условие №5 от КР

5.1.Структура и отговорности Условие 5.1.1 и 5.1.2..

Изискуемите списъци се съхраняват на място

5.2.Обучение

Условие 5.2.1.

Предстои обучение на отговорни специалисти по
изпълнение на условията на КР.

5.3.Обмен на информация

Условие 5.3.1 и 5.3.2.

Направени са списъци на отговорните лица по
изпълнение на условията на КР с телефони за
информация и контакт при спешни случай.

5.4.Документиране

Условия 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3.

На площадката се съхранява актуален списък на
нормативната уредба по ОС.

5.5.Управление на документи

Условия 5.5.1.

Предстои изработване на инструкция за
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актуализация на входно изходни документи.

5.6.Оперативно управление

Условие 5.6.1.

Предстои изработване на всички инструкции
касаещи дейността.

5.7.Проверка и коригиращо
действие

Условие 5.7.1; 5.7.2; 5.7.3.

Предстои изготвяне на инструкции за мониторинг
по условията на КР, периодична оценка на
съответствието и коригиращите действия.

5.8.Предотвратяване и контрол
на аварийни ситуации

Условие 5.8.1; 5.8.2.

Изготвен е авариен план с отговорници и
обучение на персонала за действия при аварии.

5.9.Записи

Условие 5.9.1; 5.9.2; 5.9.3.

Наблюденията от емисионните и техническите
показатели ще се документират и съхраняват.

5.10.Докладване

Условие 5.10.1 и 5.10.2.

Изпълнението на условията на КР ще се докладват

5.11.Актуализация на СУОС Условие 5.11.1 – актуализация на СУОС на този
етап не е извършена.

3.Използване на ресурси

3.1.Използване на вода

 Използваната вода за производствени нужди при процеса на захранване на
площадката се осъществява от собствен водоизточник –  кладенец,  с дебит 16
л/с, на базата на издадено разрешително за водовземане от подземни води
№11520136 /13.08.2012 год. на БДУВДР, гр.Плевен.

На кладенеца, има монтирано измервателно устройство – водомер,
пломбиран от представители на Басейнова дирекция за управление на водите в
Дунавски район Плевен, по който се отчита разхода на вода за цялата ферма.
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Изпомпваната чрез центробежна помпа вода, се придвижва по
тръбопроводи и постъпва в капковите поилки в халетата. Същата вода по
съответните тръби постъпва в халетата за измиване на помещенията. Не се
допускат течове, а текущите пробиви и аварии се отстраняват своевременно.

Предстои изготвяне на инструкция за експлоатация и поддръжка на
поилните системи за птиците, които са основен консуматор на вода.

Предстои изготвяне на инструкция за извършване на проверки на
техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване
на течове и аварии, както и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Месечната консумация на вода се определя като месечното количество
изразходвана вода се раздели на количеството на месечната (за същия месец)
произведена продукция (отгледани птици). Така изчислените месечни
консумации се използват при изчисляването на годишната консумация вода.

През 2012 год. са изразходени общо 1000 литра вода. Годишната
консумация на вода за единица продукт ( 1000 броя птици ) се определя като
сума от всички месечни консумации и се умножи по 1000. Използването на
производствената вода през 2012 год., в инсталацията за интензивно отглеждане
на птици е докладвана в следващата Таблица III.

Предстои изготвяне на инструкция за измерване и документиране на
изразходените количества вода за производствени нужди чрез измервателно
устройство посочено в Приложение № 2.9 от Заявлението.

Таблица III

И
зточник

на вода

Годишна норма за
ефективност при

употребата на вода m3 за

1000 птици за 1 жизнен
цикъл

Използвано

количество за

1000 птици за

 Единица

 Продукт

С
ъответствие

Д
а/не
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Собствен
водоизточник на

базата на
Разрешително
№11520136 от
13.08.2012 год.

5 0,5 да

Предстои изготвяне на инструкция за извършване на периодична оценка
на съответствието на изразходените количества вода с определените такива в
Усл. 8.1.2.

Има съответствие в изразходеното количество вода за производството на
единица продукт (1000 бр. птици) със зададената стойност по Комплексно
разрешително №444-Н0/2012 год. и не са предприемани коригиращи действия.

3.2.Използване на енергия.

Операторът притежава актуално сключен договор с “ЧЕЗ Разпределение
България” АД № 210024072278 / 21.07.2011 г. за продажба на електроенергия.

На площадката на дружеството има монтиран електромер за отчитане на
общата консумация на електроенергия. Няма въведено индивидуално измерване
на електроенергията за битови, административни и производствени нужди. В
инсталацията се консумира топлоенергия от печките за отопление на птиците,
към които няма възможност да бъдат монтирани топломери или някакви други
уреди отчитащи консумацията на енергия. Няма монтирани котелни
съоръжения или други видове съоръжения за производство на пара. Поради
тази причина във фермата ще се измерва само изразходваното количество
електроенергия.

Предстои изготвяне на инструкция за експлоатация и поддръжка на
стенните вентилатори за птиците, които са основен консуматор на
електроенергия в инсталацията за интензивно отглеждане на птици (бройлери).

Месечната консумация на електроенергия се определя като месечното
изразходвано количество електроенергия се раздели на количеството на
месечната (за същия месец) произведена продукция. Така изчислените месечни
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консумации се използват при изчисляването на годишната консумация
електроенергия. Годишната консумация на ел. енергия за единица продукт
(1000 броя птици) се определя като сума от всички месечни консумации и се
умножи по 1000. Другият и по-удобен вариант за изчисление на годишната
консумация е сумиране на месечните консумации, които вече са изчислени на базата
на произведени 1000 бр. птици и тогава годишната консумация няма да се умножава
по 1000.

Предстои изготвяне на инструкция за измерване и документиране на
изразходените количества електроенергия за производствени нужди чрез
измервателно устройство посочено в Приложение № 2.9 от Заявлението.

Годишната консумация на електроенергия на инсталацията за интензивно
отглеждане на птици, през 2012 год. е общо 250 kW.

Предстои изготвяне на инструкция за извършване на периодична оценка
на съответствието на измерените / изчислени количества консумирана
електроенергия с определените такива в Усл. 8.2.1.1.

Консумацията на електроенергия е докладвана в Таблица ІV.

Таблица ІV

Е
лектроенергия

Годишна норма за
ефективност при

употребата на
електроенергия MW/h за
1000 птици за 1 жизнен

цикъл

Използвано количество
електроенергия

 За 1000 птици през

2012 год.

С
ъответствие

Д
а/не

Договор с “ЧЕЗ
Разпределение

България” АД №
210024072278 от

21.07.2011 г.

0,635 MW/h 0,125 MW/h Да

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества
(ЕРЕВВ) и ЕРИПЗ
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В Приложение 1, таблица 1 са изчислени емисиите на вредни вещества  в
атмосферния въздух, “По единна методика за инвентаризация емисиите на
вредни вещества в атмосферния въздух” – БАН – 2008 год.

Емисионните фактори за метан (СН4) и амоняк (NH3) са изчислени по
Ръководството CORINAIR, а EF за (N2O) и (ФПЧ10) са по BREF документи.

Годишните количества емисии във въздуха, водите и почвите докладвани
в Приложение 1, таблица 1 са изчислени, както следва:

-  Емисиите на метан,  амоняк и диазотен оксид в атмосферния въздух,  са
пресметнати по “ЕМЕР/CORINAIR 1997 и 2000”, трето издание, 09.2004 г. За
база е прието средногодишно натоварване на базата с 110000 броя носачки.

- За емисията на ФПЧ10 няма определени емисионни фактори и емисиите
се считат за нулеви.

- Емисиите на общ азот, общ фосфор и общ органичен въглерод (ТОС)  не
са изчислени,  тъй като не се формират отпадъчни води и такива не се изпускат
в повърхностни и/или подземни водни обекти.

- Цифрите в скобите са количествата на формираните емисии през 2012
година.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

През 2012 година не са извършвани лабораторни анализи на компонента
въздух и главно на изпусканите емисии прах в атмосферата от 6-те халета.

4.2.1.Изпълнение на условията в КР, свързани с контрола на
изпускащите устройства на 6-те халета

На площадката на “Петокладенци” ЕООД гр. София няма монтирани
пречиствателни съоръжения, на отделните източници на емисии на
атмосферния въздух и няма извършвани лабораторни анализи от акредитирана
лаборатория.

4.2.2.Емисии от точкови източници
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През 2012 год., няма извършени проверки на 6-те халета по показателите
съгласно Таблица 9.1.2 и Таблица 9.1.2.1 от КР.

4.2.3.Неорганизирани източници на емисии

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие 2 се
изпускат организирано в атмосферния въздух.

Предстои изготвяне на инструкция за извършване на периодична оценка
на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на
неорганизираните емисии, с цел предприемане на всички необходими мерки за
ограничаване на емисиите на прахообразните вещества, съгл. чл.70  на Наредба
№1/27.06.05 год.

4.2.4.Интензивно миришещи вещества

В дружество “Петокладенци” ЕООД гр. София, на производствената
площадка в с. Петокладенци не се употребяват силно летливи органични
съединения, в т.ч. разтворители, както и не се генерират такива от
производствения процес.

Предстои изготвяне на инструкция за извършване на периодична оценка
на спазването на мерките за предотвратяване / намаляване на емисиите на
интензивно миришещи вещества.

До момента няма регистрирани жалби и оплаквания за миризми, от
жителите на населеното място, поради което не се налага да се извършват
коригиращи действия.

4.3.Емисии от вредни и опасни вещества в отпадъчните води
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На територията на инсталацията за интензивно отглеждане на пилета
(бройлери), собственост на “Петокладенци” ЕООД, се формират следните
потоци отпадъчни води:

- Производствени отпадъчни води от измиването на помещенията след
завършване на производствения цикъл и Битово-фекални отпадъчни
води генерирани на площадката, които не се третират и се отвеждат
директно в изгребна яма. Тези води не оказват вредно въздействие
върху качеството на водните обекти и те не се пречистват преди
отвеждането им в изгребната яма.

- Дъждовни води, които при валеж не се улавят и не се заустват в
изгребна яма, в канализационна система или в повърхностен
водоизточник. Няма израдена система за улавяне и отвеждане на
дъждовните води от покривите на сградите.

· Производствени и Битово-фекални отпадъчни води

Производствените отпадъчни води се формират от измиването на
производствените сгради след приключване на технологичния цикъл, а БФВ се
формират от санитарните възли на битовите и административните сгради и други
обслужващи бита обекти на площадката на “Петокладенци” ЕООД.

Тези отпадъчни води се отвеждат в 1 бр. водоплътна изгребна яма, чието
съдържание в последствие се изпомпва и предава на лицензирана за услугата фирма
или дружеството експлоатиращо селищната канализационна система и или
селищната пречиствателна станция, на базата на сключен договор.

Отпадъчните води от площадката не се заустват във водни обекти и/или
в канализационната система.

Обслужващият персонал на инсталацията ще извършва периодични проверки,
чрез визуални огледи на канализационната система.

Предстои изготвяне на инструкция за поддръжка и проверка на отвеждащата до
водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката, включващо
отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

· Дъждовни води
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Попадналите на площадката дъждовни води са оставени да се оттичат
свободно гравитачно на терена на площадката на птицефермата. Няма опасност
от замърсяване на дъждовните води при попадането им на площадката, защото
тя е изцяло бетонирана. Торът от птиците не се съхранява на място, а се извозва
извън производствената площадката за наторяване. На площадката е избегнато
съхраняването на други вещества и отпадъци, което да представлява опасност
за замърсяване на почвата и подземните води при наличие на дъждовни води.

4.4 Управление на отпадъците

Информация за формираните отпадъци, на площадката, в т.ч. съхранение на
отпадъците и предаване на специализирани фирми представяме в Таблица №4 от
Приложението. Образуваните производствени отпадъци на площадката на
“Петокладенци” ЕООД не се различават по количества, кодове и наименования със
зададените в Комплексното разрешително.

Образуваните, генерирани и предадени за рециклиране или обезвреждане
отпадъци в “Петокладенци” ЕООД, са дадени по видове съгласно класификацията на
отпадъците по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и с
наименование и кодове, съгласно списъка на отпадъците по Приложение 1 към чл.5,
ал.1 от Наредба №3 за класифициране на отпадъците (ДВ бр. 44/2004).

Дружеството притежава утвърдена от РИОСВ гр.Плевен, “Програма за
управление на отпадъците”.

При извършената периодична оценка на съответствието на видовете и
количествата образувани отпадъци с определените такива от издаденото КР,
резултатите показват липса на несъответствие.

Събирането на отпадъците в дружеството се извършва съгласно условията
заложени в КР, по схема съответстваща на изискванията на нормативната уредба по
околната среда.

Не са предприемани коригиращи действия през 2012 год., поради липса на
такава необходимост.

Поради факта, че дейността на дружеството е била с минимален капацитет и то
само през месец декември, за 2012 година няма събрани и предадени на
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лицензираните фирми отпадъци. С фирмите ангажирани с обезвреждане и
рециклиране на отпадъците има сключени договори за извършване на дейността.

1. Флуоресцентните тръби и други отпадъци съдържащи живак (20 01 21*) ще
се съхраняват според изискванията, разделно от другите отпадъци, на
обозначена площадка при наличие на сяра в количество повече от 2 гр. на
килограм лампи. До момента няма установени несъответствия при
съхраняването на отпадъците. През изминалата 2012 година няма събрани и
предадени флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак.

Разрешено количество по Комплексното разрешително – 0,004 t/y.

2. Събирането на смесените битови отпадъци (20 03 01) ще бъде в контейнер.
Тези отпадъци се образуват от работниците по време на експлоатацията на
обекта, но тяхното количество ще бъде минимално. Смесените битови
отпадъци ще се предават на лицензирана за услугата фирма на базата на
сключен договор придружен с количествено-стойносттна сметка и актуални
анекси към него.

Разрешено количество по Комплексното разрешително – 1,5 t/y.

3. Хартиени и картонени опаковки (15 01 01) ще се събират на определената за
целта площадка и ще се предават на лицензирана за услугата фирма на
базата на сключен договор.

Разрешено количество по Комплексното разрешително – 0,5 t/y.

4. Пластмасови отпадъци (15 01 02) ще се събират на определената за целта
площадка и ще се предават на лицензирана за услугата фирма на базата на
сключен договор.

Разрешено количество по Комплексното разрешително – 0,5 t/y.

5. Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и защитни облекла
(15 02 03) ще се събират на определената за целта площадка и ще се
предават на лицензирана за услугата фирма на базата на сключен договор
придружен с количествено-стойносттна сметка и актуални анекси към него.

Разрешено количество по Комплексното разрешително – 0,02 t/y.

Предстои изготвяне на инструкция за извършване на периодична оценка
на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на
разрешителното.
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Отпадъците които се генерират пряко от производствения процес са
страничните животински продукти (СЖП) – отработена постеля, изпражнения,
урина и птича тор.

Съхраняването на СЖП ще бъде в съоръжение изградено от
непропускливи материали, недопускащо преминаване на съхраняваните
вещества през стените му, разливи при препълване на съоръжението,
недопускане на дъждовни води до съхраняваните вещества, както и
разпространение на интензивно миришещи вещества.

Площадката на “Петокладенци” ЕООД е бетонирана.

4.5. Шум

Дейностите, извършвани на площадката на “Петокладенци” ЕООД се
осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда,
който да надвишава допустимите стойности разрешени по КР.

Предстои изготвянето на инструкция за наблюдение на общата звукова
мощност на площадката и инструкция за оценка на съответствието на
еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка с
разрешените такива. Целта на тези инструкции е да се установят причините за
допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

През изминалата 2012 год. няма постъпили жалби и оплаквания от
населението и няма предприети коригиращи действия.

През отчетната 2012 год. не са правени измервания на нивата на шум.
Предстои да се възложи на акредитирана лаборатория извършване на такива
замервания през 2013 год. и резултатите ще бъдат докладвани през 2014 година.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По Условие 13.1.1. предстои да се подготви инструкция за периодична
проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на
открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.
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През 2012 год., “Петокладенци” ЕООД няма допуснати замърсявания на
подземните води и почви от разливи на отпадъчни води и СЖП и не е създавала
с действията си аварийна ситуация.

 Във връзка с условие 13.1.2.1, предстои да се възложи на акредитирана
лаборатория извършване на базов анализ на състоянието на почвите и
резултатите ще бъдат докладвани през 2014 година. Честотата на извършване на
мониториг на почвите съгласно условията на КР е веднъж на 3 (три)  години.

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

Дружество “Петокладенци” ЕООД, като оператор на производствената
площадка в с. Петокладенци, полага необходимите усилия за спазване на
всички условия заложени в Комплексното разрешително. Персоналът се
ангажира и активно участва в мероприятията по опазване на околната среда на
производствената площадка, както и около нея.

6. Прекратяване на работата на инсталацията или части от нея

През 2012 год. и към настоящия момент нямаме планове за извеждане от
експлоатация на инсталацията или части от нея.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

През 2012 год., няма аварии и инциденти свързани с околната среда по
отношение на: залпови изпускания на неорганизирани емисии, инцидентно
изпускане на опасни вещества във водите на водоплътната шахта, излизане
извън контрол на пречиствателните съоръжения на Фуражна кухня, шум извън
границите на Комплексното разрешително, миризми и др. За отчетния период
няма регистрирани жалби и оплаквания от населението по отношение на
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работата на инсталацията, водеща до изпускане на неприятни миризми, силен
шум, замърсяване на водите или почвите.

8.Подписване на годишния доклад.

ДЕКЛАРАЦИЯ
от

Емил Орлинов Енев
Управител на “Петокладенци” ЕООД, гр. София

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената
информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е
предоставено комплексно разрешително №444-Н0/2012 г. на “Петокладенци”
ЕООД, Производствена площадка с. Петокладенци, община Белене обл.Плевен.

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

Име на подписващия: Емил Енев

  Дата: 2013  год. Длъжност в организацията: Управител

Приложение 1. Таблици:

Таблица1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR – (Бройлерно направление)

№

C
A

S номер

Замърсител
Емисионни прагове (колона 1) Праг за

пренос на
замърсители
изън площ.

(колона 2)

Праг за

производство
обработка

или употреба

(колона 3)

във въздух

(колона 1а)

във води

(колона1b)

в почва

(колона1с)

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

1# 74-82-8 Метан
(CH4)

100 000

(20) – C

- - - *

5# 10024-97-2 Диазотен
оксид-N2O

10 000

(40) – C - - -

*

6# 7664-41-7 Амоняк

(NH3)

10 000

(560) – C

- - -

12# Азот

общ

- 50 000 50 000 10 000 10 000

13# Фосфор
общ

- 5000 5000 10 000 10 000

76# Общ
органичен - 50 000 - - **
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въглерод
(ТОС)

като  общ
(С) или
ХПК/3

86# Фини
прахови
частици
<10mm

50 000

(60) – C - - - *

“С” – означава – Изчислена стойност;  “М” – означава – Измерена стойност;

“Е” – означава – Стойност получена при експертна оценка;

Таблица използвана за изчисляване на емисиите.

Емисионни фактори. Методология и стойности.

Емисионните фактори за емисии на метан СН4 и амоняк NH3 са взети от
Ръководството СОRINAIR, а емисионните фактори N2O  и ФПЧ10 са по BREF
документи. Те са дадени в килограми за едно животно годишно.

№ по ред SNAP

CODE Емисионен фактор EF Брой животни за
2012 година

Емисионни
прагове във

въздуха

CH4

метан
100409 0.01 2000 20

NH3

амоняк
100908 0.28 2000 560

N20
диазотен

оксид
100908 0.02 2000 40

ФПЧ10

фини
прахови
частици

0.03 2000 60
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Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане
във въздуха са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския
съюз Регламент (ЕО) №166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от
18.01.2006 година за създаване на Европейски регистър за изпускането и
преноса на замърсители.

*Начин на изчисляване:

Средно месечен брой заети места за отглеждане на пилета бройлери Х

емисионния фактор

CH4 метан = 2000 * 0,01 = 20 кг

NH3 амоняк = 2000 * 0,28 = 560 кг

N20 диазотен оксид 2000* 0,02 = 40 кг

ФПЧ10 фини прахови частици от халетата = 2000 * 0,03 = 60 кг

Стойностите на емисионните фактори са взети от Методиката за определяне на
емиисиите на вредни вещества във въздуха

Годишните емисии са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите
на вредни вешества във въздуха

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Условие 9.1. от КР разрешава експлоатацията на вентилационните

системи  на халета №№ 3,  4,  5,  6,  7  и 8,  описано в Таблица 9.1.2.  от КР.  За

отчетния период в експлоатация са били следните изпускащи устройства:

1. Хале № 4 - 31 дни х 8 бр. вентилационни вентилатори;

2. Котел от сграда № 4 - 31 дни.
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Това показва че дебита на вентилационните газове не е превишен
съгласно Условие 9.1.1.

Всички емисии на вредни вещества се изпускат организирано.
Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества не са

регистрирани.
Всички дейности са извършвани по начин недопускащ разпространението

на миризми извън площадката. Предстои изготвяне на  инструкция за
периодична оценка за спазване на мерките за намаляване и предотвратяване на
миришещи вещества и неорганизирани емисии, спазване на мерките за
предотвратяване на неорганизираните емисии съгласно Условие 9.2.2. и 9.2.3.

.

Таблица 3.Образуване на отпадъци

Вид Отпадък Код по
Наредбата

Годишно количество

В
рем

енно съхранение на
площ

адката

О
ползотворяване в това
число рециклиране

О
безвреж

дане

Количества

определени

с КР t/y

Измерено
количество

t/y

Хартиени и
картонени
опаковки

Табл.11.1

15 01 01 0.5 0

Условие11.3.7 Предаване на
фирми

Условие 11.5.1
Не

Пластмасови
опаковки

Табл.11.1
15 01 02 0.5 0

Условие 11.3.7 Предаване на
фирми

Условие 11.5.1

Не
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Абсорбенти,
филтърни

материали,
кърпи за

изтриване и
предпазни

облекла

Табл.11.1

15 02 03 0,02 0 Условие 11.3.7

Предаване на
фирми

Условие 11.5.1

Предаване на
фирми

Условие
11.6.1

Флуоресцентни
тръби съд

живак

Табл.11.2

20 01 21* 0.04 0

Не се
съхраняват

Предаване на
фирми

Условие 11.5.1

Не се
обезвреждат

Смесени битови
отпадъци

Табл.11.3
20 03 01 1,5 0

Не се
съхраняват

Предаване на
фирми

Условие 11.5.1

Предаване на
фирми

Условие
11.6.1

Таблица №4. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците

Вид Отпадък Код по
Наредба

Оползотворяван
е на площадката

Обезвреждане

на
площадката

Предаване на фирма
извършваща

оползотворяване или
обезвреждане

С
ъответствие

Хартиени и
картонени
опаковки

Табл.11.1

15 01 01 Условие 11.5.1 не Предстои сключване на
договор с лицензирана за

дейността фирма

Пластмасови
опаковки

Табл.11.1

15 01 02 Условие 11.5.1 не Предстои сключване на
договор с лицензирана за

дейността фирма

Абсорбенти,
филтърни

материали,
кърпи за

изтриване и
предпазни

облекла

Табл.11.1

15 02 03 Условие 11.5.1 Условие 11.6.1

Предстои сключване на
договор с лицензирана за

дейността фирма

Флуоресцентни Условие 11.5.1 не Предстои сключване на
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тръби съд
живак

Табл.11.2

20 01 21* договор с лицензирана за
дейността фирма

Смесени битови
отпадъци

Табл.11.3
20 03 01

Условие 11.5.1 Условие 11.6.1 Предстои сключване на
договор с лицензирана за

дейността фирма

Таблица 5. Шумови емисии

Съгласно КР №444-Н0/2012 г., Операторът извършва мониторинг на шума
веднъж на две години. Предстои възлагане на акредитирана лаборатория да
извърши замерване на шума и резултатите ще се докладват през 2014  год.  в
Годишния доклад.

Предстои изготвяне на инструкция за наблюдение на общата звукова
мощност на площадката. До момента няма постъпили оплаквания от живущото
население в близост до площадката, и няма предприети коригиращи действия.

Предстои изготвяне на  инструкция за наблюдение и оценка на
съответствието на установената обща звукова мощност на площадката и
еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка с
разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия
и предприемане на коригиращи действия, веднъж на 2 /две/ години.

Таблица 6. Опазване на почвите

Съгласно КР №444-Н0/2012 г., Операторът трябва да извършва
мониторинг на почвите веднъж на три години.

Предстои възлагане на акредитирана лаборатория да извърши замерване
на почвите и резултатите ще се докладват през 2014 год. в Годишния доклад за
2013 год. Тези изследвания ще са първоначални, поради което резултатите ще
се вземат за базово състояние на почвата.
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Таблица 7. Опазване на подземните води

Съгласно КР №444-Н0/2012 г., Операторът трябва да извършва мониторинг на
подземните води веднъж годишно. Предстои възлагане на акредитирана лаборатория
да извърши замерване на подпочвените води  и резултатите ще се докладват през
2014 год. в Годишния доклад за 2013 год.

Показател

Концентрация
в почвите

(базово
състояние),

Пробовземна
точка

Резултати от

Мониторинг

Честота на

мониторинг

С
ъответствие

pH ТП Пункт №1 Веднъж на три
години

Да

Азот общ

g/kg

ТП Пункт №1 Веднъж на три
години

Да

Фосфати

Общ
фосфор

mg/kg

ТП Пункт №1 Веднъж на три
години

Да
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Таблица 8. Аварийни ситуации

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че не
е имало аварии или аварийни ситуации, които да са възникнали вследствие
дейността на дружеството и да са застрашили по някакъв начин живота и
здравето на населението и околната среда.

Показател

Стандарт за
качество на
подземните

води

Пробовземна
точка

Резултати от

Мониторинг

Честота на

мониторинг

С
ъответствие

Електропроводимост 2000 ПМ №1 Веднъж годишно

Активна реакция ≥ 6,5 и ≤ 9,5 ПМ №1 Веднъж годишно

Перманганатна

окисляемост

5 ПМ №1 Веднъж годишно

Амониев йон 0,5 ПМ №1 Веднъж годишно

Нитрати 50 ПМ №1 Веднъж годишно

Сулфати 250 ПМ №1 Веднъж годишно

Хлориди 250 ПМ №1 Веднъж годишно

Фосфати 0,5 ПМ №1 Веднъж годишно
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Таблица 9. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията,
за която е предоставено КР

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че

няма постъпили оплаквания (за миризми, шум, води, въздух и др.) или

възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено

Комплексното разрешително.

Дата на

инцидента

Описание

на

инцидента

Причини Предприети

действия

Планирани

действия

Органи, които

са уведомени

- - - - - -

Дата на

инцидента

Описание

на

инцидента

Причини Предприети

действия

Планирани

действия

Органи, които

са уведомени

- - - - - -
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