
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, 
ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО 
I. Увод. 
1. Инсталация. 

Инсталация , която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 
 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ  

− Отглеждане на свине майки ( т.6.6.в) 
 
 Инсталации , непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС  
 

− Инсталации за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) 
− Инсталации за отглеждане на подрастващи свине (до 30кг) 

 
2. Адрес по местоположение на инсталацията. 

Област Ловеч, общ. Ловеч, Землището на с. Баховица 
3. Регистрационен номер на КР – № 336-НО/2008 г. 
4. Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г. 
5. Дата на влизане в сила на КР  - 08.10.2008 г.                                   
6. Оператор на инсталацията  - „Трояинвест” ООД, гр. Троян.  
7. Данни за оператора на инсталацията. 

Гр. Троян, ул. Захари Стоянов № 7, ет.,  
Тел. 0884 388 904 
Факс: 02/961 54 70 
e-mail: zlateto55@abv.bg 
Лице за контакт: Златка Митева – Управител 

8. Описание на дейностите извършвани от инсталацията. 
Компетентните органи във връзка с контрола по изпълнение на 

Условията на КР са РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция дунавски район-
Плевен. 
Условие 2: 

Инсталация , която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 
 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ  

− Отглеждане на свине майки ( т.6.6.в) 
 
 Инсталации , непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС  
 

− Инсталации за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) 
− Инсталации за отглеждане на подрастващи свине (до 30кг) 
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II. Система за управление на ОС. 
Условие 5: Управление на околната среда 
Условие 5.1: Структура и отговорности 
Условие 5.1.1 и 5.1.2: Определен е персоналът, който извършва 

конкретните дейности по изпълнение на условията в Разрешителното ( пет 
длъжностни лица) и лицата, отговорни за изпълнение на условията в 
Разрешителното (две длъжностни лица).  

Условие 5.1.3: Изготвен е и се поддържа списък, който се съхранява и се 
актуализира при всяка промяна на персонала/лицата и отговорностите. 

Условие 5.2: Обучение 
Условие 5.2.1: Определени са потребностите за обучение на 

персонала/лицата. Изготвена е програма за обучение през 2009 г. 
Условие 5.3: Обмен на информация 
Изготвен е и се поддържа актуален списък на органите/лицата, които 

трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на Разрешителното, 
съдържащи имена, длъжности, работно място и телефон за контакт. Списъкът 
се намира на информационното табло на фирмата, където е достъпен за 
всички служители. 

Условие 5.4: Документиране 
Изготвен е актуален списък на нормативните актове, отнасящи се до 

работата на инсталациите. Списъкът е на разположение на длъжностните лица, 
които имат отношение по изпълнението им. Води се абонатен лист за 
неелектронните версии на документите и тяхното местоположение.  

Условие 5.5: Управление на документите 
Съгласно Условие 5.5.1 е разработена и се прилага Инструкция за 

актуализация на документите, изисквани с настоящото Разрешително, в случай 
на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите. 

Съгласно Условие 5.5.2 е разработена и се прилага Инструкция за 
изземване на невалидната документация.  

Условие 5.6: Оперативно управление 
Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с това 

Разрешително, са изготвени преди 1 Юни 2008 г. и се прилагат от тази дата. 
Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид, персоналът е 
запознат с тях и копия от инструкциите се намират на местата за ползване. 
Предоставени са на компетентния орган при проверката на място по 
изпълнение на условията и сроковете в Разрешителното. 

Условие 5.7: Проверка и коригиращи действия 
Съгласно Условие 5.7.1 са изготвени и се прилагат писмени инструкции 

за мониторинг на техническите и емисионни показатели. 
Съгласно Условие 5.7.2 са изготвени писмени инструкции за периодична 

оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни 
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показатели с определените в условията на Разрешителното. През 2008 г. не е 
извършвана периодична оценка в предвид датата на издаване на 
Разрешителното. Предвидени са периодични оценки през 2009 г. 

Съгласно Условие 5.7.3 са изготвени и са налични писмени инструкции за 
устяновяване на причини за допуснати несъответствия и предприемане на 
коригиращи дейстия.  

 
Условие 5.8: Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
Съгласно Условие 5.8.1 е изготвена и се прилага писмена инструкция за 

преразглеждане и при необходимост, актуализиране, на инструкциите за работа 
с технологичното оборудване след евентуална авария. 

Съгласно Условие 5.8.2 са изготвени и се прилагат писмени инструкции 
за: 

-  определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в 
резултат на производствена дейност с въздействие върху околната 
среда при евентуална авария  

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху 
околната среда и/или здравето на хората. Включени са аварийни 
ситуации в резултат на природни бедствия. В инструкцията са 
дефинирани възможни начини на действие за определените аварийни 
ситуации, изготвен е план за най-добра защита  на живота и здравето на 
хората и околната среда (ОС). Указан е начинът за документиране на 
предприетите действия.  

- подготовка на персонала, ангажиран при изпълнение на „План за 
действие при аварии”. Определени са срокове за периодична проверка и 
обновяване на готовността за действие.  

- периодична проверка готовността на персонала за изпълнение на „Плана 
за действие при аварии”.  

- евакуация към определените сборни пунктове с използване на най-
подходящите пътища. 

- идентификация на причините, довели до авария и предприемане на 
коригиращи действия. 

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за 
оповестяване при аварии. 

- Определяне на ЛПС за работещите, тяхната проверка и поддръжка и 
безпрепятствен достъп до местата, на които се съхраняват. 

- Определяне на средствата за противодействие на възможните аварии, 
тяхното разположение, поддръжка и проверка – пожарогасители, 
кофпомпи, пожарни хидранти и др. 

- Определяне и редовна актуализация на персонала, с детайли по 
оповестяването, отговорен за изпълнение на действията „План за 
действие при аварии”. 
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Условие 5.9: Записи 
Документирани и съхранени са данните от наблюдението на емисионните 

и технически показатели, както и резултатите от оценката на съответствието 
им. 

През 2008 г. не са установени несъответствия и не са предпримани 
коригиращи действия. 

През 2008 г. не са преразглеждани и актуализирани инструкции за работа 
с технологично оборудване.  

Изготвен е списък с документите, доказваши съответствие с условията на 
Разрешителното. Списъкът и документите се съхраняват при управителя. 

 
Условие 5.10: Докладване 
Съгласно условията на Разрешителното. 
 
Условие 5.11: Актуализация на СУОС 
При актуализация или изменение на условията на издаденото КР, 

персоналът е подготвен да реагира чрез актуализация на СУОС. 
 
Условие 7: Уведомяване 
През периода, обект на този доклад, организацията не е допуснала 

аварийни или други замърсявания и поради тази причина не е уведомявала 
органите, посочени в Условие 7 на КР. 

 
Условие 8: Използване на ресурси 
Условие 8.1: Използване на вода 
Използването на вода за производствени нужди от собствени 

водоизточници (ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4) и дренажно водохващане е съгласно 
условията на КР. 

При работа на инсталацията не са надвишени количествата свежа вода 
за производствени нужди, посочени в Таблица 8.1.2 на КР, а именно: 
количеството на използвана вода е равно на 14.98 м3 за единица продукт. 
Налична е и се прилага писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на 
„Поителна система” (основен консуматор на вода за производствени нужди), 
водопроводна мрежа на площадката.   

Изразходваната вода за производствени нужди от тръбни кладенци (ТК1, 
ТК2, ТК3 и ТК4) се отчита чрез сертифицирани измервателни уреди. 

Местоположението на измервателните устройства за отчитане на 
изразходваната вода е нанесено върху плана на площадката и е предоставено 
на РИОСВ, ИАОС и БД. Налична е и се прилага писмена инструкция за 
измерване, изчисляване и документиране на изразходваните киличества вода 
за производствени нужди. Записите включват: 

- Обща месечна консумация на вода за ПН на площадката. 
- Месечна консумация на вода за ПН за инсталацията. 
- Месечна консумация на вода за ПН за единица продукт. 
- Годишна консумация на вода. 

Налична е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 
изразходваните количества с условията на КР. През 2008 г. не са отчетени 
несъответствия.  
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Наличен е график за проверка на техническото състояние на 
водопроводната и за мрежа – за периода на действие на КР през 2008 г. не са 
установени течове и не са предприемани мерки за отстраняването им. 

 
Използване на вода 
Таблица 8.1 

Източник на вода Количест
во за 
единица 
продукт 
съгл. КР 

Използвано 
количество  

Количество за 
единица продукт 

Съответс
твие 

Тръбни кладенци 
ТК1-ТК4 

 10.2008 – 830 м3  
11.2008 – 630 м3 
12.2008 – 720 м3 

  

Дренажно 
водохващане 
„Корудере” 

 10.2008 – 210 м3 
11.2008 – 110 м3 
12.2008 – 80 м3 

  

 15.31 м3 2580 м3 14.98 м3 ДА 
 
 
 
Условие 8.2: Енергия 
Условие 8.2.1: Използване на енергия 
Използването на енергия за производствени нужди е съгласно условията 

на КР. 
При работа на инсталацията не са надвишени количествата енергия за 

производствени нужди, посочени в Таблица 8.2.1 на КР, а именно: количеството 
на използвана електроенергия е равно на 0.104 MWh за единица продукт и на 
топлоенергия – 0.081 MWh за единица продукт. Налична е и се прилага 
инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилаторите към 
вентилационните системи, основни консуматори на електроенергия, и на 
нафтовите отоплители (джетове) в помещенията за кърмещи свине-майки и 
подрастващи прасета, основни консуматори на топлоенергия. 

Изразходваната електроенергия и топлоенергия за производствени 
нужди се отчита по измервателното устройство, отбелязано на Схема 4 от 
заявлението. 

Налична е и се прилага писмена инструкция за измерване, изчисляване и 
документиране на изразходваните количества енергия за производствени 
нужди. Записите включват: 

- Обща месечна консумация на електроенергия и топлоенергия общо за 
площадката. 

- Месечна консумация на електроенергия и топлоенергия за инсталацията. 
- Месечна консумация на електроенергия и топлоенергия за единица 

продукт за инсталацията. 
- Годишна консумация на електроенергия и топлоенергия за 

производството на единица продукт. 
Налична е и се прилага инструкция за оценка съответствието на 

измерените/изчислените количества електроенергия и топлоенергия с 
определните такива в Таблица 8.2.1 на КР. 
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Използване на енергия 
Таблица 8.2 

Електроенергия/топлоенергия Количество за 
единица 
продукт съгл. 
КР (MWh) 

Използвано 
количество за 
единица 
продукт 
(MWh) 

Съответствие 

Електроенергия 0.108  0.104 ДА 
Топлоенергия 0.083 0.081 ДА 

 
 
Консумацията за 2008 г. на електроенергия и топлоенергия не надвишава 

и съответства на определената в КР разходна норма. Няма установени 
несъответствия и предприети коригиращи действия. 

 
Условие 8.3: Използване на суровини, спомагателни материали и 

горива 
При работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение 4 от ЗООС, са използвани суровини, спомагателни материали и 
горива, в количества и вид, строго съответстващи на посочените в таблици 
8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3.  

Поради ниските температури в зимния период на края на 2008 г., не са 
реализирани намаления спрямо количествата на горивата, посочени като 
пределни норми в КР. 

Отчитането на консумацията на суровини, спомагателни материали и 
горива се извършва ежедневно като в края на всеки месец се изготвя месечна 
справка, както за цялостните количества, така и за произведените количества 
продукт на инсталацията, съответно месечна консумация като разход за 
единица продукт. За 2008 г. не е изготвена официална справка на годишна 
база, поради липса на строго отчитане преди подготовката и въвеждането на 
КР.  

Налична е и се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието 
на количествата суровини, спомагателни материали и горива с определените в 
КР, включително и установяване и анализ на причини за несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. Докладването на резултатите е 
съгласно условията в КР.  

Всички химически материали и препарати се съхраняват съгласно 
условията, посочени в информационните листове за безопасност. 

Съхранението на фуражите се осъществява в силозите, посочени в 
Приложение 4.4 от заявлението.  

Съхранението на дезинфектантите за производството, се осъществява 
само в оригиналните опаковки и за периода 10-12.2008 г. не е констатиран 
случай на опаковки с нарушена цялост в процеса на съхранение. 

Налична е и се прилага писмена инструкция за проверка на техническото 
състояние на резервоари, тръбни мрежи и складове и съответствието му с 
експлоатационните изисквания и условията на КР, включително анализ на 
причини за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 
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Регламентирано е документирането и съхраняването на резултатите от 
извършените проверки. През периода 10-12.2008 г. не са установени 
несъответствия и не са предприети коригиращи действия. 

 
Условие 9: Емисии в атмосферата  
Условие 9.1: Емисии от точкови източници 
През периода 10-12.2008 г. дебитът от всички организирани източници по 

Условие 9.1.1 не превишава посочените в Таблица 9.1.2 на КР. Не съществуват 
други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен 
описаните в Условие 9.1.1 на КР и означени в Таблица 5.2-2 от Заявлението. 

 
Условие 9.2: Неорганизирани емисии 
Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в 

атмосферата организирано. 
Налична е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на 

наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, 
установяване причините за неорганизираните емисии от тези източници и 
ограничаването им. През периода 10-12.2007 г. такива източници не са 
установени и не са предприемани мерки за ограничаването им. 

Налична е и се прилага писмена инструкция за извършване на 
периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 
ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Не са установени 
несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. 

 
Условие 9.3: Интензивно миришещи вещества 
Всички дейности на площадката се извършват по начин, който не допуска 

разпространението на миризми извън границите на производствената 
площадка. 

Налична е и се прилага писмена инструкция за предприемане на 
незабавни действия за идентифициране причините за поява на миризми и 
мерки за ограничаване емисиите. По време на периода 10-12.2008 г. не е 
установена поява на миризми. 

Налична е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на 
спазване на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно 
миришещи вещества. 

 
Условие 9.4: Въздействие на емисиите на вредни вещества върху 

качеството на атмосферния въздух 
Емисиите на вредни газове от площадката не водят до нарушаване на 

нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. 
 
Условие 9.5: Годишните количества на замърсителите в атмосферния 

въздух се определят по Таблица 9.5 на КР, съгласно изискванията на 
Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). 

Инсталацията установено произвежда само следния замърсител на 
атмосферния въздух - NH3 (амоняк). Емитираните количества са значително под 
пределно допустимите норми (33mg/m3). Според протоколите за измервания, 
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емитираното количество е под 7 mg/m3. На основание на данните за обемните 
потоци, изчисленото количество е посочено в таблицата. 

 
Инсталация, съгл. Прил. 4 на 
ЗООС 

Вещества, kg/y Определено количество 

N2O не е установена емисия 
NH3 4240 
CH4 не е установена емисия 

Инсталация за интензивно 
отглеждане на свине 

Прахови частици (РМ10)  
  
Условие 9.6: Документиране и докладване  
Документира се и се съхранява на площадката информация за всички 

вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. 
Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на 

мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и 
интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. 

За периода 10-12.2008 г. няма постъпили оплаквания за миризми в 
резултат от дейностите на площадката. 

Редовно се докладва информация по Условия 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 и в 
съответствие в ЕРИПЗ като част от ГДОС. 

Редовно се докладват данни за емитираните количества замърсители 
във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно 
Условие 6.9 като част от ГДОС. 

 
Условие 10: Емисии на отпадъчни води 
Условие 10.1: Производствени отпадъчни води 

 Предаването на смесен поток (производствени, битово-фекални и 
дъждовни) отпадъчни води от площадката (смесени със странични животински 
продукти) става единствено при наличие на сключени актуални договори за 
предаване на странични животински продукти като същите се използват за 
наторяване и договорните условия се спазват. 
 Отпадъчните води по Условие 10.1.1 не се заустват в канализационна 
система и/или воден обект. 

Замърсителите и техните годишни количества, посочени в Таблица 10.1.2 
на КР, се изчисляват и докладват в рамките на ЕРИПЗ. 

Налична е и се прилага писмена инструкция за периодична проверка и 
поддръжка състоянието на канализационната мрежа на площадката, 
включително установяване на течове. В рамките на периода 10-12.2008 г. 
такива не са установени и не са предприемани коригиращи действия. 

 
Условие 10.2: Документиране и докладване 
За периода 10-12.2008 г. не са регистрирани течове и съответно не са 

предприемани коригиращи действия.  
Документира се и се съхранява на площадката информация за всички 

замърсители и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ, като за 
периода 10-12.2008 г. такива не са установени. 

Замърсителите по Условие 10.1.2, включително пренос извън 
площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, 
за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на 
Регламент № 16602006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 
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2006 г., се докладват  относно създаването на ЕРИПЗ, като за периода 10-
12.2008 г. такива не са регистрирани. 

Резултатите от изчисленията на емисиите по Условие 10.1.2 се 
докладват като част от ГДОС. Такива за периода 10-12.2008 г. не са 
регистрирани. 

 
Условие 11: Управление на отпадъците 
Условие 11.1: Образуване на отпадъци 
Към момента на проверката на площадката има следните отпадъци: 15 

01 02, 12 01 01, 12 01 03, 15 01 10*, 20 01 21*, 20 03 01 и 17 09 04. Техните 
количества не превишават количествата, посочени в Таблици 11.1, 11.2, 11.3, 
11.4 на КР. 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се 
по чл. 29 на ЗУО, съдържаща мерки по чл. 31 на ЗУО е актуализирана в 
съответствие с условията на КР, но не е представена за утвъждаване в РИОСВ. 

 
Планирани коригиращи действия: Да се представи Програма за 

управление на отпадъците на „Трояинвест” ООД за утвърждаване в РИОСВ, гр. 
Плевен 

Отговорник: Златка Митева, Управител 
Срок: 10 Юни 2009 г.  
 
Условие 11.2: Събиране и приемане на отпадъците 
Поради организационни пропуски са допуснати отклонения при 

събирането на отпадъци, специално по отношение на отпадъци с код 15 01 10 и 
20 01 21. Не са спазени всички изисквания на Наредбата за изискванията за 
третиране и транспортиране на производствени отпадъци. Извършен е анализ 
на направените пропуски и са предвидени мерки и ресурси за отстраняването 
на проблемите. 

 
Условие 11.3: Временно съхраняване на отпадъците 
Поради организационни пропуски са допуснати отклонения при 

временното съхраняване на генерираните отпадъци. Не са спазени всички 
изисквания на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени отпадъци. Извършен е анализ на направените пропуски и са 
предвидени мерки и ресурси за отстраняването на проблемите. 

 
Планирани коригиращи действия: Да се определи закрито помещение 

за съхранение на производствени и опасни отпадъци. Да се осигури 
ограничаване на достъпа на външни лица. Да се обозначи помещението с 
надпис: „Сектор за временно съхранение на производствени и опасни 
отпадъци”. В помещението да се осигурят условия, не позволяващи утечки, 
разливи или други замърсявания – поставяне на метални скари, метални 
контейнери. Да се определят и маркират местата за съхранение на отделните 
отпадъци. Да се осигурят сорбиращи материали за ограничаване на 
последствия от разливи и замърсявания. 

Отговорник: Радослав Христов, Координатор производство 
Срок: 20 Май 2009 г.  
Планираните коригиращи действия са изпълнени и проверени от Златка 

Митева, Управител 
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Условие 11.4: Транспортиране на отпадъците 
Не е извършван транспорт на опасни отпадъци на територията на 

площадката 
 
Условие 11.5: Оползотворяване, преработване и рециклиране на 

отпадъци 
Не са оползотварявани, преработвани и рециклирани други отпадъци, 

обект на настоящото Разрешително, с изключение на отпадъци с код 20 03 01 
на общинската фирма по чистота. Подадена е молба-декларация до Кмета на 
община Ловеч за предоставяне на съдове за събиране на битови отпадъци. 
Поискана е информация от РИОСВ Плевен за списък с лица, притежаващи 
разрешение по чл. 37 от ЗУО. Отпадъци с код 13 02 05* не се генерират и не са 
съхранявани на територията на площадката. 

 
Планирани коригиращи действия: сключване на договорни отношения 

за предаване на отпадъци с код 15 01 10* и 20 01 21* 
Отговорник: Златка Митева, Управител 
Срок: 10 Юни 2009 г. 
 
Условие 11.6: Обезвреждане на отпадъците 
Предавани са отпа дъци с код 20 03 01 на общинската фирма по чистота. 

Подадена е молба-декларация до Кмета на община Ловеч за предоставяне на 
съдове за събиране на битови отпадъци. 

 
Условие 11.7: Контрол и измерване на отпадъците 
За отчетния период не е извършвано измерване/изчисляване на 

количествата на образуваните отпадъци. Извършен е анализ на допуснатия 
пропуск. 

 
Планирани коригиращи действия: разработване на инструкции за 

изчисление и периодична оценка на наблюдаваните количества образувани 
отпадъци. 

Отговорник: Златка Митева, Управител 
Срок: 10 Юни 2009 г. 
 
Условие 11.8: Анализи на отпадъците 
За отчетния период не е извършван анализ на отпадъците. 
 
Планирани коригиращи действия: да се извърши анализ на 

отпадъците. 
Отговорник: Златка Митева, Управител 
Срок: 10 Юни 2009 г. 
 
 
Условие 11.9: Документиране и докладване 
При проведената вътрешна проверка се установи, че информацията, 

събирана по условия 11.8.1 и 11.8.2 не е водена според изискванията на 
нормативната уредба и конкретно според изискванията на Наредба 9.  
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Планирани коригиращи действия: Повторно и допълнително обучение 

на отговорните лица. Привеждане на записите в съответствие с изискванията 
на нормативната уредба. Периодичен контрол и проверка на воденето на 
документацията. 

Отговорник: Златка Митева, Управител 
Срок: 10 Юни 2009 г. 
 
Условие 12: Шум 
Спецификата на извършваната дейност е свързана с ниско ниво на 

генерирания шум. През отчетния период не е извършвано наблюдение на 
еквивалентните нива на шум. Не са отбелязани оплаквания от живущи около 
площадката. 

 
Условие 13: Опазване на почвата и подземните води от 

замърсявания 
Не се отвеждат пряко или непряко вредни и/или опасни вещества в 

почвата и подземните води. 
Закупени и осигурени са сорбиращи материали за почистване в случай 

на разлив. 
Няма случаи на течове на резервоари, варели и тръбопроводи. Няма 

случаи на разливи и замърсявания. Няма възникнали аварийни ситуации. 
Не се извършвани товаро-разтоварни дейности, които могат да доведат 

до течове/разливи. 
През отчетния период не е извършван собствен мониторинг на подземни 

води и почви. Предвидено е изграждане на сондажи през следващата 
календарна година. 

 
Условие 14: Предотвратяване и действия при аварии 
Разработен и наличен „План за действие при възникване на бедствия, 

аварии и катастрофи”, в който са посочени мерките, които ще се предприемат 
при настъпване на аварийно или бедствено събитие. Предвидени са мерки и 
начини за известяване на персонала и отговорните лица, както и действия за 
използване на ЛПС. Предвидени са и са набелязани мероприятия за евакуация 
от засегнатите райони, ограничаване на въздействията върху здравето на 
персонала и оповестяване на съответните отговорни служби. Посочени са 
имената на отговорните лица, както и техните актуални телефонни номера. 
Дадени са контактите и начините за свръзка с различните отговорни инстанции 
на ниво община и област. Планът не е съгласуван с РС „Пожарна безопасност и 
защита на населението”. Проведена е тренировка по изпълнението му и са 
открити недостатъци, поради което в момента планът се преработва. 

До момента на площадката не са възниквали аварийни ситуации. 
Изготвеният анализ не показва възможност за попадане в канализацията 

на опазни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително и 
липса на вероятност от залпово замърсяване. 
 

Условие 15: Преходни и анормални режими на работа 
Не са отбелязани случаи на анормални или преходни режими на работа 

на инсталацията. 
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Условие 16: Прекратяване на работа на инсталацията или части от 

нея 
Не е извършвано спиране на инсталацията или части от нея. 
 
За периода на докладване не са регистрирани оплаквания или 

възражения свързани с дейността на инсталацията. 
          

Декларация 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено Комплексно разрешително № 336-НО/2008 г. на „Трояинвест” 
ООД, гр. Троян с оператор „Трояинвест” ООД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 
МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 
 
Подпис: .........................................    Дата: 25 май 2009 г. 
 
Име на подписалия: Златка Митева 
 
Длъжност в организацията: Управител 
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