
ГОДИШЕН  ДОКЛАД  

за  

изпълнение  на дейностите,  за  които  е 

предоставено  Комплексно  разрешително      

  № 244-НО/2008  на  “Манекс сън” АД 

март  2012 



Годишен доклад по околна среда за 2011 г. за дейностите по КР № 244-НО/2008 г. на ”Манекс сън” АД 

2

1. УВОД.................................................................................................................................................... 4

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ С ПОВЕЧЕ ОТ:................................................. 4
1.1 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ/ПРОЦЕСИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ В 

ИНСТАЛАЦИЯТА/ИНСТАЛАЦИИТЕ ............................................................................................................. 4
1.2 ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИНСТАЛАЦИИТЕ ............................................ 5
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ С ПОВЕЧЕ ОТ:................................................. 5
1.3 ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА ........................................................................................................................................................... 6
1.4 РИОСВ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА............................................... 6
1.5 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА..................... 6

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ............................................................ 6

2.1 СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТ ............................................................................................................ 6
2.2 ОБУЧЕНИЕ .......................................................................................................................................... 6
2.3 ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ.................................................................................................................. 6
2.4 ДОКУМЕНТИРАНЕ .............................................................................................................................. 6
2.5 УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ .......................................................................................................... 7
2.6 ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ .............................................................................................................. 7
2.7 ПРОВЕРКА И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ............................................................................................. 7
2.8 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ............................................................ 7
2.9 ЗАПИСИ............................................................................................................................................... 8
2.10 ДОКЛАДВАНЕ.................................................................................................................................... 8
2.11 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС.............................................................................................................. 9

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.......................................................................................................... 9

3.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА ....................................................................................................................... 9
3.1.1. ОСНОВНИ КОНСУМАТОРИ НА ВОДА ................................................................................................... 9
3.1.2. ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА........................................ 9
3.1.3. ГОДИШНИ ИЗРАЗХОДВАНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ............................. 9
3.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ............................................................................................................... 10
3.2.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ КОНСУМАТОРИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ............................................... 10
СЪЗДАДЕНА Е И СЕ ПРИЛАГА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРО-
ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИТЕ ЧАСТИ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ, КОЕТО Е ОСНОВЕН КОНСУМАТОР НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, СЪГЛАСНО УСЛОВИЕ 8.2.1.1. ........................................................................................ 10
3.2.2. КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА............ 10
3.3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА ....................................... 10
3.3.1. УПОТРЕБЕНИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА ............................. 10
3.3.2. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УПОТРЕБЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА ................................................................................................................................ 12

4. ЕМИСИИ НА ОПАСНИ И ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА ............................ 13

4.1 ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЕРЕВВ) И PRTR
13



Годишен доклад по околна среда за 2011 г. за дейностите по КР № 244-НО/2008 г. на ”Манекс сън” АД 

3

4.2 ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ .......................................................... 13
4.2.1. КОНТРОЛ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНОТО ОБОРУДВАНЕ ............................................................................ 13
4.2.2. ИНТЕНЗИВНО МИРИШЕЩИ ВЕЩЕСТВА............................................................................................ 14
4.2.3. НЕОРГАНИЗИРАНИ ЕМИСИИ ........................................................................................................... 14
4.2.4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ОБЕКТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ ...................................... 14
4.3 ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ............................................ 16
КОНТРОЛ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ СПОРЕД КР СМЕСЕНИЯТ ПОТОК ОТПАДЪЧНИ ВОДИ СЕ 

ЗАУСТВА В ХАРАМИЙСКО ДЕРЕ, СЪГЛАСНО УСЛОВИЕ 10.1.1.1. ТОЙ СЕ ФОРМИРА ОТ ИЗМИВАНЕТО НА 

ПОМЕЩЕНИЯТА, В КОИТО СА ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИТЕ И ПРЕДИ ЗАРЕЖДАНЕТО ИМ С НОВИ ЖИВОТНИ.
ФИЛТРУВА СЕ ПРЕЗ СИСТЕМА ОТ ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СИТА С РАЗМЕР НА СВЕТЛИЯ ОТВОР 0,5 ММ.
ТВЪРДАТА ФРАКЦИЯ СЕ ОТДЕЛЯ И СЕ СЪХРАНЯВА НА ПЛОЩАДКА ОТ 6 ДО 8 МЕСЕЦА, С ЦЕЛ 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ФИЛТРУВАНАТА ОТПАДЪЧНА ВОДА СЕ СЪБИРА В 2
ГОЛЕМИ  РЕЗЕРВОАРА С ОБЕМ 8-9000 КУБ.М. .............................................................................................. 16
4.4 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ....................................................................................................... 17
4.4.1. ОБРАЗУВАНИ И ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ ОТПАДЪЦИ .......................... 17
4.4.2. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪБИРАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ............................... 17
4.4.3. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ.................................. 18
4.4.4. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 18
4.4.5. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.............................................. 18
4.4.6. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ .................................................................................................... 19
4.5 ШУМ ................................................................................................................................................. 19
4.5.1. ЖАЛБИ ОТ ЖИВУЩИ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА ..................................................................................... 19
4.5.2. НАБЛЮДЕНИЯ НА ОБЩАТА ЗВУКОВА МОЩНОСТ НА ПЛОЩАДКАТА ................................................... 19
4.6 ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ ............................................... 19
4.6.1. СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ .......................................................................................................................................... 19

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)....................................................................................................... 20

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ .......................... 20

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ.............. 20

7.1 АВАРИИ............................................................................................................................................. 20
7.2 ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е 

ИЗДАДЕНО КР ............................................................................................................................................ 20

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ............................................................................... 22

9.1ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ТАБЛИЦИ ПО МЕТОДИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА КОНТРОЛ НА КОМПЛЕКСНОТО 

РАЗРЕШИТЕЛНОТАБЛИЦА 1. ЗАМЪРСИТЕЛИ ПО ЕРЕВВ И PRTR........................................................... 23
ТАБЛИЦА 4.1: МЕСЕЧНИ КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „МАНЕКС СЪН” АД ЗА 

2011 Г. ......................................................................................................................................................... 32
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1: Таблици по Приложение 1 от Методика за реда и начина за контрол на 
комплексното разрешително
Приложение № 2: Други приложения 



Годишен доклад по околна среда за 2011 г. за дейностите по КР № 244-НО/2008 г. на ”Манекс сън” АД 

4

1. Увод

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

Инсталация за интензивно отглеждане на свине с 
повече от: 
- 2000 места за свине за угояване (над 30 кг) – т. 6.6 
б) 
- 750 места за свине майки – т. 6.6 в) 

Адрес по местонахождение на инсталацията  9144, с.Слънчево 
Регистрационен номер на КР № 244-НО/2008 

Дата на подписване на КР 11.08.2008г. 

Дата на влизане в сила на КР 20.09.2008г. 

Оператор на инсталацията “Манекс сън” АД, с.Слънчево 

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

9144 с. Слънчево 

тел.: 052 684 054 

факс: 052 684 051 

e-mail: suk_ad@mail.bg

Лице за контакти инж. Георги Георгиев 

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

e-mail: suk_ad@mail.bg
0887 842 182

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

“Манекс сън” АД е едно от основните дружества производители на свинско месо във Варненска област. 
Базовите дейности на площадката на обекта са : 

 Комплекс за отглеждане на свине майки; 

 Комплекс за отглеждане на подрастващи прасета; 

 Комплекс за угояване на прасета. 

Технологичният процес при тази инсталация обхваща следните основни дейности: 

° Отглеждане на свине майки; 

° Отглеждане на подрастващи прасета; 

° Угояване на животни за месо; 

° Подготовка на хранителни смески. 

Спомагателните дейности са свързани с ветеринарно обслужване на животните, формиране на 
почвени подобрители от екскрементите, автоматично осигуряване на процесите, отопление и 
вентилация на помещенията и др. 

Горните технологични процеси се осъществяват в отделни сектори и помещения. Така свинете 
майки се отглеждат в сектор “Заплождане и беременност” в три отделни помещения до настъпване на 
момента на раждане. Тогава те се превеждат в родилното отделение в индивидуални боксове (седмица 
преди раждане) като преди това се изкъпват. След раждането отново в специални индивидуални 
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боксове, където е невъзможно свинете да смачкат малките, те отглеждат сукалчетата до определено 
тегло, през определен технологично период. При достигане на определени параметри (8 кг живо тегло) 
малките прасета се отвеждат в сектор “подрастващи”, след което при достигане на желаните килограми 
(35 кг) се преместват в сектор “угояване”.  

Във всички помещения животните се отглеждат на скарен принцип. Подовете са изградени като 
скари и формираните екскременти се стичат в подподови тунелни вани. Подовете при малките и 
подрастващите прасета са с пластмасови скари. Подовете при свинете майки и прасетата за угояване са 
бетонни. В процеса на отглеждане на животните помещенията се почистват посредством измитане с 
четки и метли, но без измиване. 

Подготовката на хранителните смески се извършва без намеса на човек в отделен сектор и се 
транспортират по автоматичен път до отделенията на животните. Също автоматично и контролирано се 
подават и необходимите количества вода. 

Скарният принцип на отглеждане позволява да се поддържа значително по-висока хигиена при 
животните и снижава възможностите за вредно въздействие върху околната среда. Формираните при 
отглеждането фекалии се стичат под скарите и се събират за временен престой в подподовите вани. 
Помещенията не се мият до приключване на определения технологичен процес. След неговото 
приключване те се измиват и дезинфекцират преди ново зареждане с животни. Тунелните вани в 
подподовото пространство са изградени от хидронепропускливи материали с цел запазване на 
екскрементите и непроникване на замърсители в почвите и подземните води. Формираните при 
отглеждането екскременти се съхраняват в тези вани до приключване на процеса на отглеждане в 
съответното отделение. След това те се транспортират посредством шламови помпи до открити 
торохранилища – утаечни лагуни за отстояване и формиране на почвен подобрител (тор). След периода 
на отстояване за узряване на торта, които средно е от порядъка на 10 месеца формираните почвени 
подобрители се извозват за наторяване в земеделското стопанство. 

1.2 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите  

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

Произведена продукция  

№ Инсталация 

Категория 
промишлена 

дейност, 
Приложение № 4, 

ЗООС 

Капацитет 
Произведена 
продукция за 

2011г.,  

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 
Инсталация за интензивно отглеждане на свине с повече от: 

1

 2000 места за свине 
за угояване (над 30 

 6.6 б) 
14 000 бр.места 46 605  бр. 
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кг)

 750 места за свине 
майки  

 6.6 в) 
2 200 бр. места 1 421  бр. 

1.3 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 

Организационната структура на “Манекс сън” АД включва Изпълнителен директор на 
дружеството, главен инженер, технолог и гледачи (общи работници). 

Използването и отчитането на суровини, спомагателни материали, горива, енергия и вода е право и 
задължение на главния инженер.  

1.4 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

 Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ-Варна. 

1.5 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция “Черноморски Район” (БДЧР). 

2. Система за управление на околната среда

2.1 Структура и отговорност 

 Условия 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 
 Под ръководството на Изпълнителния директор е определен персонала, който извършва 
конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за 
изпълнение на условията в разрешителното. 
 В резултат от разпределянето на тези отговорности са изготвени списъци с персонала, който 
извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за 
изпълнение на условията в разрешителното.  

2.2 Обучение 

 Условие 5.2.1 
 Дейностите по обучение на персонала/лицата, работещи в “Манекс сън” АД се организират при 
постъпване на нови служители или промяна в технологията на отглеждане, под отговорността на 
главния инженер. Последният изготвя ежегодно Програма за обучение, съобразена с конкретните 
нужди за обучение на персонала. 

2.3 Обмен на информация 

 Условия 5.3.1, 5.3.2 
 Главният инженер поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лицата за 
изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, 
местоположение на работните места и телефоните за контакт.  
 Поддържа се, също така, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, 
съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни 
случаи). 

2.4 Документиране 

 Условия 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 
 Съставен е списък на нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията, който се 
актуализира периодично от главния инженер. 
 Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството списък на всички 
необходими инструкции, изисквани от разрешителното. 
 Главният инженер съхранява и поддържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв 
документ е предоставен 
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2.5 Управление на документи 

 Условия 5.5.1, 5.5.2 
 Управлението на документите в “Манекс сън” отговаря на изискванията, поставени в Условия 
5.5.1. и 5.5.2 на КР №244-НО/2008. Съгласно инструкциите в случай на промени в нормативната 
уредба, работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на документите, 
изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се изземва. 

2.6 Оперативно управление 

 Всички инструкции, изисквани според КР №244- НО/2008 са изготвени в указания в Условие 5.6.1
срок от три месеца. 

2.7 Проверка и коригиращи действия 

 Условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 
 Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 
показатели, съгласно условията в комплексното разрешително 
 В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на 
стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. 
 Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. 

2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 Условие 5.8.1 
 Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на 
инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. През 
2011г. не са извършвани преразглеждания на инструкциите вследствие на аварии. 

 Условие 5.8.2 
 Създадена е и се прилага писмена инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани 
или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при 
авария. 

 Условие 5.8.3 
 Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху 
околната среда и здравето на хората. 

 Условие 5.8.4 
 Преди изготвянето на плана за действие при авария са определени възможните начини на действие 
за всяка от аварийните ситуации, като е избран този, който осигурява най-добра защита за живота и 
здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации избраният начин на действие е 
документиран в съответния план за действие при аварии, включително действията за 
предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на 
хората и почистването на замърсяванията от аварията. 

 Условие 5.8.5 
 Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за 
действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие. 

 Условие 5.8.6 
 Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за 
изпълнение на Плана за действие при аварии. 

 Условие 5.8.7 
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 Прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за 
извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се актуализира в случай на промени в 
разположението на пътищата, съоръженията или инсталациите на територията на площадката. 

 Условие 5.8.8 
 Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на 
съответни коригиращи действия. 

 Условие 5.8.9 
 Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за 
оповестяване на аварията. 

 Условие 5.8.10 
 Прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна 
проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и 
безпрепятствения достъп до местата за съхранението им. 

 Условие 5.8.12 
 Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за 
изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии. 

 Условие 5.8.13 
 Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера 
или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии. 

2.9 Записи 

 Управлението на записите в “Манекс сън” се извършва от главния инженер, който отговаря на 
изискванията на Условие 5.9. от КР. 

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

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

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

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

разрешителното. Списъка периодично при необходимост се актуализира и допълва. 

 Условие 5.9.5 
Документите по предходното условие се съхраняват в административната сграда на дружеството и 

при поискване от страна на контролен орган се представят. 

2.10 Докладване 

 Условие 5.10 
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 “Манекс сън” изпълнява изискванията за докладване съгласно нормативнaта уредба, както и в 
съответствие с условията на КР №244-НО/2008.  
 Дружеството представя в срок до 31 март на съответната година Годишен доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС), който е изготвен по одобрен 
образец. 

2.11 Актуализация на СУОС 

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

3. Използване на ресурси

3.1 Използване на вода 

3.1.1. Основни консуматори на вода 

Условие 8.1.3 
Основен консуматор на вода за промишлени нужди са поилните инсталации. Същите се 

експлоатират и поддържат в съответствие с разработената инструкция.Консуматор на вода са и 
системите за охлаждане на животните при високи температури през летния сезон. (Водата, 
посредством дюзи се впръсква на малки водни капки в помещенията, където се отглеждат животните.) 

3.1.2. Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа 

 Условие 8.1.4
 Проверките съгласно инструкцията по Условие 8.1.4 се извършват ежедневно от персонала на 
дружеството, като резултатите от проверките се вписват в журнал към инструкцията. През 2011 г. 
няма регистрирани течове. 

3.1.3. Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието 

Условия 8.1.6.1, 8.1.6.2 
 Използваните годишни водни количества (промишлени води), изразени като обща годишна 
консумация и като годишна консумация на вода за производството на единица продукт са отразени в 
Таблица 3.1. В същата таблица е отразена и оценката на съответствието на използваните количества 
вода с определените такива в КР. 

Таблица 3.1 

Източник на 
вода 

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно количество

Използвано 
количество за 

единица продукт 
Съответствие 

Свине за угояване 
СК “Р-139х” 

„Калиманци” и 
„Чатал чешма” 

8.2 m3/бр.  
184815 m3/y

Общо 186 915 
3,966 m3/бр.  Да 

Свине майки 

СК “Р-139х” 
„Калиманци” и 
„Чатал чешма” 

10.45 m3/бр.  2100m3/y 1,478 m3/бр. Да 
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3.2 Използване на енергия 

3.2.1. Определяне на основните консуматори на електроенергия

Създадена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на електро-
преобразувателните части на технологичното оборудване, което е основен консуматор на 
електроенергия, съгласно Условие 8.2.1.1. 

3.2.2. Консумация на енергия и оценка на съответствието на измерените 
количества 

 Условие 8.2.2.1.
 Създадена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 
количествата електроенергия. 

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

Таблица 3.2. Консумация на енергия за 2011 г. при работата на инсталация за интензивно 
отглеждане на свине е 1957 MWh

Електроенергия 
Количество за единица 
продукт, съгласно КР 

Използвано 
количество за 

единица продукт 
Съответствие 

Свине за угояване 0,046 MWh  0, 041MWh  Да 

Свине майки 0,033 MWh  0,032 MWh  Да 

 Условие 8.2.3.2 
 Резултатите от оценката на съответствието на консумираните количества електроенергия с 
определените количества в КР са отразени в Таблица 3.2. Няма констатирани несъответствия. 

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

3.3.1. Употребени количества суровини, спомагателни материали и горива 

 Условие 8.3.3.1 
 Употребените количества суровини, спомагателни материали и горива са отразени в Таблици 
3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1 

Суровини 

Годишно 
количество, 
съгласно КР

t/y

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество
(t)

Количество за 
единица продукт

(t)
Съответствие 

Свине майки 

Царевица 648 0,29 284 0,2 Да 

Пшеница 1660 0,75 142 0,1 Да 
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Ечемик 432 0,196 114 0.08 Да 

Слънчогледов 
шрот 360 0,164

99,5
0,07 Да 

Соев шрот 288 0,131 99,5 0,07 Да 
Монокалциев 

фосфат 
23 0,01

4,3
0,002 Да 

Хранителен 
концентрат 

9 0,004
2,8

0,002 Да 

Растително 
масло 

43 0,02
5,7

0,004 Да 

Свине за угояване 

Царевица 3852 0,275 6 166 0,13 Да 

Пшеница 2122,4 0,152 4892 0.10 Да 

Ечемик 1309,6 0,093 388 0.008 Да 

Слънчогледов 
шрот 

1044,8 0,075 1613
0,03

Да 

Соев шрот 1021,6 0,073 1643 0,04 Да 

Монокалциев 
фосфат 

70,4 0,005 26,7 0,0006 -

Хранителен 
концентрат 

57,6 0,004 43,2 0,001 Да 

Растително 
масло 

79,2 0,006 108,3 0,002 -

Таблица 3.3.2 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР

t/y

Употребено 
годишно 

количество 

Количество за 
единица продукт 

Съответствие 

Свине майки 

Смазочни масла 0,072 0,22 0,00002 Да 

Грес  0,012 0 0 Да 
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Свине за угояване 

Смазочни масла 0,52 0,88 0,00003 Да 

Грес  0,087 0 0 Да 

Подрастващи 

Смазочни масла 0,13 - -  

Грес  0,022 - -  

Таблица 3.3.3 

Горива 

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР(м3/г) 

Количество за 
единица 

продукт1),
съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество за 
единица продукт 

Съответствие 

Свине майки  
Евродизел  55 0,025 6 0.002 Да 

Свине за угояване 
Евродизел 97,6 0,007 50 0.0010 Да 

Изсушаване на зърнени храни  

Евродизел 300 - 17 - Да 

Отглеждане на подрастващи свине под 30 кг. 

Евродизел 24,8 - 10 - Да 

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

 Условие 8.3.3.2 
 В Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 е отразена оценката на съответствието на употребените 
количества суровини, спомагателни материали и горива с определените в Комплексното разрешително 
количества. Не са констатирани несъответствия. 

3.4   Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
 Товаренето, разтоварването, складирането и транспортирането на всички прахообразуващи 
суровини в ”Манекс сън” се осъществява в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/2005 
г. 

 Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на 
площадките, посочени на Приложение № 2.4-2 от Заявлението за издаване на КР. 

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

 Условие 8.3.4.4, Условие 8.3.4.5 и Условие 8.3.4.6 : 

 Изградени са обваловки на всички резервоари, цитирани в условията. Разработените 
инструкции по условията са прилагат. Обвалованите площи нямат връзка с канализацията.  
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 Условие 8.3.4.6.1: Резултати от проверките по Условия 8.3.4.5; 8.3.4.8 и 8.3.4.9

 Съгласно Условия 8.3.4.5; 8.3.4.8 и 8.3.4.9 са изготвени инструкции за поддръжка и 
експлоатация на резервоарите по Условие 8.3.4.3. Съгласно 8.3.4.9 е създадена и се прилага 
инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и на площадките 
за съхранение. Пълен контрол на съоръженията се извършва съгласно установената периодичност. За 
всеки резервоар е съставено досие, което съдържа цялата налична документация за него, инструкции 
за безопасна експлоатация, протоколи от изпитания, замервания и сертификати за извършени 
ремонтни работи.  

Резултати от проверките на площадките за съхранение и от проверките за установяване и 
отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, 
горива и продукти:

- брой извършени проверки: 365 (ежедневно)
Съгласно Работната инструкция към Условие 8.3.4.9 от КР, оперативният персонал на 

секторите и обособените звена на територията, на които са разположени съответните резервоари и 
площадки за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива извършва ежедневен оглед и 
при забелязани нередности ги съобщава на главния инженер за предприемане на необходимите 
действия. 
 Съгласно Работната инструкция към Условие 8.3.4.8 от КР, най-малко веднъж месечно се 
извършва външен оглед на резервоарите за наличие на несъответствия с условията на КР. 

Резултатите от огледа се вписват в ревизионната книга. 

 Условие 8.3.4.6.2: Резултати от проверките по Условия 8.3.4.10

 В изпълнение на Условие 8.3.4.10 е създадена и се прилага инструкция за установяване и 
отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната 
мрежа за течни суровини, спомагателни материали и междинни продукти. Резултати от проверките 
за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини, 
спомагателни материали, горива и продукти:

-   брой извършени проверки: 365
 - брой установени несъответствия: през отчетната година няма установени несъответствия 

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

4. Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

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

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

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

4.2.1. Контрол на пречиствателното оборудване 

 Условие 9.1.5.3 
 Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за 
всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на КР се документират и 
съхраняват на обекта. Оценките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за 
пречиствателното съоръжение се документират в журнал. През 2011 г. е извършена обобщаваща 
годишна оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за 
пречиствателните съоръжения за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011 г. Резултатите от проверките 
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показват, че не са констатирани несъответствия. Престоят на пречиствателните съоръжения е в 
резултат от извършвания по тях ремонт.  

4.2.2. Интензивно миришещи вещества 

Условие 9.4.2 
 През 2011 г няма  постъпило  оплакване за миризми в резултат от дейностите, извършвани на 
площадката на „Манекс сън” АД от живущите в г. Белослав.  

4.2.3. Неорганизирани емисии 

 Условие 9.3.2 
 Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 
неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирани емисии и 
предприемане на коригиращи действия. Записите за извършена оценка за наличието на източници на 
неорганизирани емисии се съхраняват. 
 Условие 9.3.3 
 Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на 
мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините 
за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Констатациите се документират  и 
съхраняват. 

4.2.4. Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници 

Условие 9.6.1.4. Резултатите от изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния 
въздух са както следва

Метан (CH4)-Количеството на изпуснатия метан във въздуха е определено на база изчисление с 
емисионни фактори от методиката CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 100504 (за 
свине-майки) и 100503 (свине за угояване).  

EF за метан за свиня-майка  -    4 кг CH4/свиня-майка за година; 

EF за метан за прасе за угояване -    4 кг CH4/прасе за година; 

Следователно за 2011 год. отделеното количество метан е: 

Колич. CH4 = 4 * 1421 = 5684 kg/y от сектор свине-майки.

Колич. CH4 угояв. = 4 * 46605 = 186420 kg/y от сектор угояване.

Общо изпуснат CH4 от предприятието = 192 104 kg/y

Диазотен oксид (N2O)

Количеството на изпуснатия диазотен оксид във въздуха е определено на база изчисление с емисионни 
фактори от методиката CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 100904 (за свине-майки) и 
100903 (свине за угояване).  

Емисионните фактори за диазотен оксид са определени в методиката на база Система за управление на 
тор. Емисионният фактор за N2O е заложен като част от отделения азот от съответната група животно. 
При конкретният случай използваме емисионен фактор за складиране на твърдата фракция и за 
изсушаване. 

Следователно за 2011 год. отделеното количество диазотен оксид е: 

Колич. N2O = 0.02 * 1241 = 24,82 kg/y от сектор свине-майки.

Колич. N2O = 0.02 * 46605= 932,1 kg/y от сектор угояване 

Общо изпуснат N2O от предприятието = 957 kg/y
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Амоняк (NH3)

Количеството на изпуснатия амоняк във въздуха е определено на база изчисление с емисионни 
фактори от методиката CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 100904 (за свине-майки) и 
100903 (свине за угояване 

EF за амоняк за свиня-майка  -    16.43 kg NH3/свиня-майка за година; 

EF за амоняк за прасе за угояване -    6.39 kg NH3/прасе за година; 

Следователно за 2011 год. отделеното количество амоняк е: 

Колич. NH3 = 16.43 * 1241 = 20390 kg/y от сектор свине-майки.

Колич. NH3 угояв. = 6.39 * 46605= 297 806 kg/y от сектор угояване и подрастване.

Общо изпуснат NH3 от предприятието = 318 196 kg/y

Фини прахови частици (PM10)

Количеството на изпуснати фини прахови частици (PM10) във въздуха е определено на база 
изчисление с емисионни фактори от методиката  CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 
101004 (за свине-майки),101006 (за угояване). 

EF за PM10 за свиня-майка -   0.45 kg/свиня-майка за година; 

EF за PM10 за угояване -   0.42 kg/прасе за година; 

Следователно за 2011 год. отделеното количество PM10 е: 

Колич. PM10 = 0.45 * 1241 = 559 kg/y от сектор свине-майки.

Колич. PM10 угояв. = 0.42 * 46605 = 19 574 kg/y

Общо изпуснати PM10 от предприятието = 20 133 kg/y от свинекомплекса. 

Условие 9.6.2.7 -  Съгласно Условие 9.6.1.1 „Манекс сън” трябва да извършва собствен 
периодичен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с 
неподвижни източници, съгласно поставените изисквания в таблиците на Условие 9.6. През 2011 г. са 
извършени 1 път измервания на емисиите  от източници:  В210 - чукова мелница,  В 211  и В 212 -  
зърносушилня. Резултатите от изпитванията са в норми и са посочени в Таблица №2 на приложенията 
към този доклад.  
Количеството общ прах емитирано от емисионни източници В 211  и В 212 -  зърносушилня, съгласно 
измерване и изчесление е както следва: 32 дни * 8 часа * 7,786 
kg/h=1540 kg/y от В 211  и 32 дни *8 часа * 7,019 

kg/h=1797 kg/y от В 212 или  
Общо от зърносушилня  = 3337 kg/y  общ прах 

Количеството общ прах емитирано от емисионни източници В 210 – чукова мелница, съгласно 
измерване и изчисление е както следва: 260 дни * 8 часа* 0,038 

kg/h = 79 kg/y
Общо от емисионни източници В 210, В 211, В 212 = 3416 kg/y



Годишен доклад по околна среда за 2011 г. за дейностите по КР № 244-НО/2008 г. на ”Манекс сън” АД 

16

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Контрол на пречиствателните съоръжения     Според КР смесеният поток отпадъчни води се зауства 
в Харамийско дере, съгласно Условие 10.1.1.1. той се формира от измиването на помещенията, в които 
са отглеждани животните и преди зареждането им с нови животни.  Филтрува се през система от две 
последователни сита с размер на светлия отвор 0,5 мм. Твърдата фракция се отделя и се съхранява на 
площадка от 6 до 8 месеца, с цел оползотворяване в селското стопанство. Филтруваната отпадъчна 
вода се събира в 2 големи  резервоара с обем 8-9000 куб.м.   

 През 2011 г по нова технология  пречистените след утаяване в резервоарите отпадъчни води се 
връщат обратно в цикъла на отглеждане на животните и в края на процеса се отделят заедно с 
естествената тор. 
 Опитът на биологичните производители , ползващи естествената тор от свинекомплекса е, че 
съдържанието на вода подобрява качеството на естествената тор като позволява тя да се използва за 
наторяване на  по-сухи площи. Поради тази причина „Манекс сън” АД през 2011 г не е изпълнил в 
цялост мониторинга на отпадъчните води. Има само две изпускания в Харамийско дере и съответно 
два протокола от анализ на водата в акредитирана лаборатория на ВИК Варна. През м. октомври 2011 
г е монтирано разходомерно устройство, пломбирано от инспектор от БДЧР Варна едва през 2012 г.  
През месеците ноември и декември 2011 г няма показания за заустени водни количества. 
       Съгласно Условие 10.1.3.3 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения. 

Условие 10.1.3.1 - През 2011 са  извършени  2 анализа на заустваните отпадъчни води, 
съгласно изискванията, поставени в таблица 10.1.3.1 от КР.  
 „Манекс сън” АД периодично информира РИОСВ Варна, за липсата на зауствани водни 
количества в Харамийско дере, респективно за липсата на анализи на отпадъчните води.

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

Условие 10.2. - Създадена е и се прилага инструкция по Условие 10.2. за проверка на 
състоянието на канализационната мрежа на площадката. Резултатите от извършените огледи на 
битово-фекалната и дъждовната канализация се отразяват в дневник. Производствените води се 
транспортират по тръбопроводи и резултатите се вписват в дневника. Няма констатирани течове през 
2011 г. 

Производствени отпадъчни води 
Условие 10.6.2„Манекс сън” е извършил собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води, зауствани в 
Харамийско дере, съгласно Условие 10.1.3. два пъти  през 2011 г. 

В Таблица 3 към Приложение №. 1 са отразени резултатите за 2011г. от собствения мониторинг на 
емисиите на вредни вещества в отпадъчните води. В същата таблица е направена и оценка на 
съответствието. 

Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.1.3.1
Точка на пробовземане: Точка на заустване на отпадъчни води от „Манекс сън”  в Харамийско дере
- Брой на извършени проверки: 2

- Установени несъответствия: установени са превишения по показател: неразтворени в-ва, БПК5, ХПК, общ 
азот, общ фосфор.  

- Причините за несъответствието - превишението на индивидуалните емисионни ограничения се дължи на  
липсата на съвременна добре функционираща пречиствателна станция за отпадъчни води. 

- Предприети коригиращи действия:

Направени са подобрения в автоматичното осигуряване на процесите, с цел редуциране на отпадъчните води 
при отглеждането на животните.  В момента „Манекс сън” АД  използва нова технология за повторно използване 
на отпадъчните води от първия цикъл на отглеждане на животните като вкарва водите във втори цикъл и след 
това ги оставя заедно с естествената тор за едновременно торене и напояване на сухи терени. 

 На 14.05.2011г РИОСВ-Варна извърши контролна проверка на отпадъчните води, зауствани от „Манекс 
сън” АД в Харамийско дере. Установено беше наднормено замърсяване на Харамийско дере по показатели: 
неразтворени в-ва, БПК5, общ азот, общ фосфор.При норма за неразтворени вещества 50 мг/дм

3
 е констатирано 

6490 мг/дм
3
 при норма за БПК5 – 15 мг/дм

3
  е  констатирано 3620 мг/дм

3
, при норма за  общ азот 10 мг/дм

3
  е 
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констатирано 1407  мг/дм
3
 при норма за общ фосфор 2 мг/дм

3
 е констатирано 65,7 мг/дм

3
 . В следствие на 

нарушението, на „Манекс сън” АД е наложена имуществена санкция в размер на 1750 лв, която впоследствие е 
спряна, считано от 22.06.2011 г. 

- Предприети коригиращи действия:

Направени са подобрения в автоматичното осигуряване на процесите, с цел редуциране на отпадъчните води 
при отглеждането на животните състоящо се във връщане на отпадъчните води след утаяване в цикъла за 
отглеждане на животните и в образуването на  естествена тор с по-голямо съдържание на вода. 

Управление на отпадъците 

4.4 Управление на отпадъците 

4.4.1. Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци

Условия 11.9.1,  
Брой и обект на проверките: две проверки (на всеки шест месеца)  
Установени несъответствия: - частично несъответствие. С писмо на РИОСВ – Варна изх. № 26-00-
4948(7)/27.01.2011 г. са върнати на оператора незаверени отчетните книги (4 бр.) за отпадъци с кодове 
20 01 01 - Хартия и картон, 17 01 01 - Бетон, 17 01 02 - Тухли и 17 02 02 – Стъкло; 
Коригиращо действие – Предоставени са в РИОСВ Варна  отчетните книги (4 бр.) за отпадъци с 
кодове 20 01 01 - Хартия и картон, 17 01 01 - Бетон, 17 01 02 - Тухли и 17 02 02 – Стъкло; 
Същите се водят редовно 

Условия 11.9.2, Условия 11.9.3,  

 В Таблици 4 и 5 към Приложение № 1 е представена обобщена информация за количествата 
образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци. Направена е и оценка на 
съответствието на количеството образувани отпадъци като годишно количество и като годишно 
количество на единица продукт (за производствените отпадъци), както и оценка на съответствието на 
оползотворяването и обезвреждането на отпадъците. В Приложение № 2 към настоящия ГДОС са 
представени месечните количества образувани отпадъци. 
Извозването на отпадъци с код 20 03 01 от площадката на „Манекс сън” АД  се извършва от 
сметооизвозваща фирма “Технокар” ЕООД – гр. Варна. Извозените отпадъци се депонират на сметище 
за ТБО с. Въглен. Съгласно Условие 11.2.6 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка 
на съответствието на отпадъците. Към момента няма констатирани несъответствия. 
             Предаването на отпадъци с код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни вещества (от ветеринарно-медицински препарати),се предават за 
обезвреждане на фирма “МЕДИКОМ” ЕООД - оператор на инсинератора, разположен във ВМА 
Разрешение № 12-ДО-389-00 от 01.09.2003, издадено от Директора на РИОСВ-София, D15,чрез фирма 
притежаваща разрешително за транспортиране на този вид отпадъци , Тоге” ЕООД 
Разр.№00-ДО-326-00.През 2011 г.са предадени 0,0044 т.за обезвреждане D15.    

 Условие 11.9.3. 
Резултати от оценка на съответствието на образуваните количества отпадъци през 2011г.: 

- Брой и обект на проверките: две проверки (на всеки шест месеца) Установени 
несъответствия: няма 

4.4.2. Оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци  

 Събирането на отпадъците на площадката на „Манекс сън” се извършва разделно. Съгласно 
Условие 11.2.6 е създадена  и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 
отпадъците. Оценка на съответствието се извършва веднъж на шест месеца. Няма констатирани 
несъответствия. 
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4.4.3. Оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци 

Временното съхраняване на отпадъците определени с Условие 11.1  се извършва на площадки, 
различни от тези обозначени на Приложение 2.7.2 от заявлението, но отговарящи на 
нормативните изисквания, за което са уведомени ИАОС и РИОСВ – Варна, като е представена 
актуална скица на разположението на площадките с писмо вх. № 26-00-3919/04.08.2010 г.
Брой на проверките: две проверки (на всеки шест месеца) Установени несъответствия:
няма 

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

 Съгласно Условие 11.4.4 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на транспортирането на отпадъците. Оценката се извършва два пъти в годината – на 
шест месеца.  

- Брой и обект на проверките: две проверки (на всеки шест месеца)  
- Установени несъответствия: От страна на РИОСВ Варна при проверка на 26.10.2011 г е 

отразено частично неизпълнение на Условие 11.4.3.1 За всяка партида транспортиран отпадък 
не се  изготвят всички необходими документи, съгласно Условие 11.4.3.1.  

- - Предприети коригиращи действия – Изготвят се всички необходими документи за всяка 
партида транспортиран отпадък съгласно Условие 11.4.3.1.  

4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците 

Съгласно Условие 11.5.5 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците. Предаването  на 
отпадъците за последващо третиране се извършва на база сключено писмено споразумение с външни 
фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи за извършване на дейността. Оценката 
се извършва при всяко предаване на отпадъци. Към момента не са констатирани несъответствия. 

Съгласно Условие 11.5.2. В срок от 6 месеца от влизане в сила на КР и впоследствие веднъж в 
годината, дружеството трябва да направи проучване на възможността да предава следните отпадъци с 
код и наименование: 

 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 
различни от упоменатите в 15 02 02 (ръкавни филтри); 

 15 01 10* - Отпадъци от опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с  
опасни вещества; 

 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 
за оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или 
комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор. 
 През 2011 г. дружеството е извършило проучване за изпълнението на условието,има сключени 
договори с фирми притежаващи разрешителни за предаване на тези отпадъци. 

Съгласно Условие 11.5.3. От датата на влизане в сила на КР и впоследствие веднъж в 
годината, дружеството трябва да направи проучване на възможността да предава за оползотворяване 
на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на 
такава дейност на отпадъците по Условие 11.1, които се обезвреждат чрез депониране. 
 През отчетния период на КР, дружеството е проучило възможността за депониране на 
отпадъци от условието. Депонирани могат да бъдат генерираните в следствие на ремонтни дейности 
отпадъци от бетон и тухли. При всяко планиране на ремонтни дейности ще се извършва проучване за 
най-близките терени за рекултивация, а за транспортирането им ще се сключват индивидуални 
договори. 
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4.4.6. Обезвреждане на отпадъците 

Съгласно Условие 11.6.2. отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране, следва 
да се подлагат на предварително третиране преди депонирането им.  
Разрешените за обезвреждане чрез депониране отпадъци, образувани от дейността на „Манекс сън” 
АД са смесени битови отпадъци (20 03 01).  

Съгласно Условие 11.6.3. на предварително третиране с цел намаляване количеството на 
отпадъците; намаляване на опасните свойства на отпадъците; намаляване на риска за човешкото 
здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането 
на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото, подлежат смесените битови отпадъци. За 
намаляване тяхното количество е въведена система за разделното им събиране. Рециклируемите 
отпадъци се предават на фирми, притежаващи необходимите разрешителни, съгласно ЗУО, а 
останалите се предават за депониране. 
 През 2011 г дружеството не е предприемало мерки за предварително третиране на отпадъците. 

Съгласно Условие 11.6.5 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на обезвреждането на отпадъците. Оценката се извършва при всяко предаване на 
отпадъци. Към настоящия момент не са констатирани несъответствия. 

На площадката не се извършва обезвреждане на отпадъци 

4.5 Шум 

4.5.1. Жалби от живущи около площадката 

 През 2011 г не са получавани жалби от жителите на най-близкото населено място – с. 
Слънчево. 

4.5.2. Наблюдения на общата звукова мощност на площадката 

 Съгласно Условие 12.2.2 от КР наблюдение на общата звукова мощност на площадката и на 
нивата на звуково налягане в определени точки по оградата и на определени чувствителни места се 
извършва веднъж на две години. 
 През 2011 година е  са извършени собствени периодични измервания от акредитирана 
лаборатория на нивата на шум в околната среда, генерирани от производствената площадка на 
„Манекс сън” АД. Докладът с резултатите от изпитванията е предоставен и утвърден в РИОСВ Варна. 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 През 2011 г не са констатирани разливи или изтичания, които биха могли да причинят 
замърсяване на почвите и подземните води. 

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

Условие 13.8.1.2. 
 Определени са местата за извършване на мониторинг на почвите. На постоянните пунктове са 
заснети географските координати, като разположението им е съгласувано с ИАОС и РИОСВ.   
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 Съгласно изискванията на Условие 13.8.2. “Манекс сън” АД извършва собствен мониторинг 
на състоянието на почвите според указаната честота в Таблица 13.8.2 от КР №244-НО/2008 – веднъж 
на три години.  
 В изпълнение на Условие 13.8.1.1, през 2012 г. предстои  извършването на втория анализ за 
сравнение с  базовото състояние на почвите на територията на площадката.  

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

 В Приложение № 2 т. 9.2.2 е показана инвестиционната програма за привеждане в 
съответствие с Комплексното разрешително. 
 По т. 1 – Извършено е проучване за решаване на въпроса с използването на торовата маса като 
суровина за добив на биогаз и почвен подобрител. Няма взето решение. 
 По т.2– Извършено е проучване на възможността за проектиране и реализация на съоръжение 
за пречистване на отпадъчните води. Предстои изграждането му. 
 По т. 3 – Изпълнено. 
 По т. 4 – Изпълнено. 
 По т. 5 – Изпълнено. 
 По т. 6 – Изпълнено. 
 По т. 7 – Изпълнено. 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

 Условие 16.5 

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по Условие 2 или 
на части от нея, той незабавно уведомява РИОСВ, като посочва предвидената за това дата съгласно 
Условие 16.1. на Комплексното разрешително. 

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

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

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии 

 Операторът на Комплексното разрешително е разработил и прилага план за действие при 
аварии. Разработена е и система за водене на документация за регистриране на всяка възникнала 
аварийна ситуация, която да описва причините за аварийната ситуация, време и място на възникване, 
последствия от аварийната ситуация върху здравето на населението и околната среда, предприети 
действия по прекратяване на аварийната ситуация и отстраняването на последствията от нея. 

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

 През 2011 г не са възникнали  и не са регистрирани аварии на инсталацията по Условие 2, не 
са постъпили оплаквания и възражения от живеещи около площадката на инсталацията, съгласно 
Условие 2. 
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8. Подписване на годишния доклад

Декларация 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния 
доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 244-
НО/2008 г. на “Манекс сън” АД. 

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

Подпис:        Дата: 28.03.2012 г. 

 (упълномощено от организацията лице)  

Име на подписващия: ………………………………………….

Длъжност в организацията: …………………………………...
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9.1Приложение №1: Таблици по Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешителноТаблица 1. Замърсители по 
ЕРЕВВ и PRTR

Емисионни прагове (колона 1) 
Праг за пренос на 

замърсители извън 

Праг за производство, 

обработка или 

№ CAS номер Замърсител 
във въздух (колона 

1а)
във води 

(колона 1Ь)
в почва 

(колона 1с)

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

1# 74-82-8 Метан (CH4)
92 104
100 000 - - - *

5# 10024-97-2
Двуазотен оксид 

(N2O)

10 000
(957) - - - *

6# 76-64-41-7 Амоняк (NH3)

308 196
10 000 - - - 10 000

86#

Фини 
прахови 

частици <10 
µm (PM 10)

Фини прахови 
частици <10 µm 

(PM 10)

50000
(20 133)

2# 630-08-0
Въглероден оксид 
(CO)

500 000
(561) - - - *

8#
Азотни оксиди 
(NOx/NO2)

100 000
(9076) - - - *

11#
Серни оксиди 
(SOx/SO2)

150 000
(934)

- - - *
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12# Общ азот 

11 3789
50 000

13# Общ фосфор 
15 393
5000 5000 10 000 10 000

76#

Общ органичен 
въглерод (TOC) 
(като общ С) 

638 117
50 000

Коментари:

 В колона 1 на настоящата таблица над линията на средата са отразени стойностите, с които емисиите надвишават съответната прагова 
стойност. За емисионни стойности, които не надвишават съответните прагове, действителните количества са отразени в скоби под 
линията на средата. 

 Емисиите на CO,  NОx и SO2, са получени, като за всеки източник е умножена измерената концентрация на СО, NОx или 
SO2 (съгласно данните от собствения периодичен мониторинг) по масовия поток по общия брой часове на работа на 
съоръженията. След като за всеки източник се извършат тези изчисления, получените количества се сумират, за да се 
получи общото крайно количество. 

 Емисиите във водата са изчислени на база заустено годишно количество отпадъчни води през 2011 г 194 845 куб м., 
изчислено по методика. Не е взето предвид, че през м. ноември и м.октомври не е имало заустване поради промяна в 
технологиата за използване на отпадъчните води в «Манекс сън» АД с цел редуцирането им т.к. специалистите от БДЧР 
Варна СА пломбирали разходомера едва през 2012 г. 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води във водни обекти 

Протокол №192-ОВ /31.05.2011г

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6 –8.5 8,1 Веднъж месечно да 

Неразтворени вещества mg/dm
3

50 5660 Веднъж месечно не 

БПК5 mg/dm
3

15 1580 Веднъж месечно не 

ХПК mg/dm
3

70 3650 Веднъж месечно не 

Мазнини mg/dm
3

3 2,22 Веднъж месечно да 

Азот (общ) mg/dm
3

10 677 Веднъж месечно не 

Фосфор (общ) mg/dm
3

2 53 Веднъж месечно не 

Остатъчен хлор mg/dm
3

0.05 <0,01 Веднъж месечно да 

Нефтопродукти mg/dm
3

0, 3 <0.1 Веднъж месечно да 

            Протокол №698-ОВ /11.10.2011 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6 –8.5 7,8 Веднъж месечно да 

Неразтворени вещества mg/dm
3

50 1135 Веднъж месечно не 

БПК5 mg/dm
3

15 1450 Веднъж месечно не 

ХПК mg/dm
3

70 2900 Веднъж месечно не 

Мазнини mg/dm
3

3 2,2 Веднъж месечно да 

Азот (общ) mg/dm
3

10 490 Веднъж месечно не 

Фосфор (общ) mg/dm
3

2 105 Веднъж месечно не 

Остатъчен хлор mg/dm
3

0.05 <0.1 Веднъж месечно да 

Нефтопродукти mg/dm
3

0, 3 <0.1 Веднъж месечно да 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух
Резултати от изпитванията на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни организирани източници 

ПРОТОКОЛ  №257 / 07.10.2011г. 

    За извършени собствени измервания на: Емисионен източник В211 – зърносушилня 

Резултати от мониторинг

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Непрекъснат 

мониторинг
Периодичен 

мониторинг
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Брой / 
%

прах mg/Nm3 80 - 75,9 Веднъж на 2 
години 

Да 

SO2 mg/Nm3 1700 - 18 Веднъж на 2 
години 

Да 

NOx mg/Nm3 450 201 Веднъж на 2 
години 

Да 

СО mg/Nm3 170 - 12 Веднъж на 2 
години 

Да 
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ПРОТОКОЛ №256 / 07.10.2011г. 
    За извършени собствени измервания на: Емисионен източник В212 – сушилня

Резултати от мониторинг 
Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Брой / 
%

прах mg/Nm3 80 - 71,4 Веднъж на 2 
години 

Да 

SO2 mg/Nm3 1700 - 18 Веднъж на 2 
години 

Да 

NOx mg/Nm3 450 152 Веднъж на 2 
години 

Да 

СО mg/Nm3 170 - 9 Веднъж на 2 
години 

Да 

ПРОТОКОЛ  №122 / 26.04.2011 г. 
    За извършени собствени измервания на: Емисионен източник В210 – чукова мелница 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
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КР Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Брой / 
%

Прах mg/Nm3 20 - 12.5 
Веднъж 
годишно 

Да 

ПРОТОКОЛ  №121 / 26.04.2011 г. 

Отоплителен агрегат №6 към сектор подрастващи – К6 

Резултати от мониторинг 
Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Брой / 
%

прах mg/Nm3 80 - 7,7 
Веднъж на 2 
години 

Да 

NOx mg/Nm3 450 -
91 Веднъж на 2 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 1700 -
3 Веднъж на 2 

години 
Да 

CO mg/Nm3 170 -

22 Веднъж на 2 
години Да 

ПРОТОКОЛ  №120 / 26.04.2011 г. 

Отоплителен агрегат №6 към сектор подрастващи – К5 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
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КР Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Брой / 
%

прах mg/Nm3 80 - 3,6 
Веднъж на 2 
години 

Да 

NOx mg/Nm3 450 -
93 Веднъж на 2 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 1700 -
5 Веднъж на 2 

години 
Да 

CO mg/Nm3 170 -

20 Веднъж на 2 
години Да 

ПРОТОКОЛ  №119 / 26.04.2011 г. 

Отоплителен агрегат №6 към сектор подрастващи – К4 

Резултати от мониторинг 
Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Брой / 
%

прах mg/Nm3 170 - 5,8 
Веднъж на 2 
години 

Да 

NOx mg/Nm3 450 -
93 Веднъж на 2 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 1700 -
3 Веднъж на 2 

години 
Да 

CO mg/Nm3 80 -
12 Веднъж на 2 

години 
Да 

ПРОТОКОЛ  №118 / 26.04.2011 г. 

Отоплителен агрегат №6 към сектор родилен – К3 
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Резултати от мониторинг 
Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Брой / 
%

прах mg/Nm3 170 - 5,9 
Веднъж на 2 
години 

Да 

NOx mg/Nm3 450 -
97 Веднъж на 2 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 1700 -
3 Веднъж на 2 

години 
Да 

CO mg/Nm3 80 -
36 Веднъж на 2 

години 
Да 

ПРОТОКОЛ  №117 / 26.04.2011 г. 

Отоплителен агрегат №6 към сектор родилен – К2 

Резултати от мониторинг 
Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Брой / 
%

прах mg/Nm3 170 - 7,8 
Веднъж на 2 
години 

Да 

NOx mg/Nm3 450 -
101 Веднъж на 2 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 1700 -
3 Веднъж на 2 

години 
Да 

CO mg/Nm3 80 -
36 Веднъж на 2 

години 
Да 

ПРОТОКОЛ  №116 / 26.04.2011 г. 

Отоплителен агрегат №6 към сектор родилен – К1 
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Резултати от мониторинг 
Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Брой / 
%

прах mg/Nm3 170 - 11,7 
Веднъж на 2 
години 

Да 

NOx mg/Nm3 450 -
92 Веднъж на 2 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 1700 -
3 Веднъж на 2 

години 
Да 

CO mg/Nm3 80 -
41 Веднъж на 2 

години 
Да 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Годишно количество 

Отпадък 

1.
Код Количества 

определени 
с КР 

(тона, /г) 

Реално 
измере

но 
(тона/

г) 

Реално 
предадено 

на 
посочения 
оператор 
(тона/г)  

Временно 
съхранение 

на 
площадката

*

Транспортира
н е - собствен 

транспорт/ 
външна 
фирма 

Съответс
твие 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества (от ветеринарно-

медицински препарати) 
15 01 10* 0,02 0,0044 0,0044 №3 

„Тоге” ЕООД
Разр.№00-ДО-

326-00от 
16.03.3010

да 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 
живак 

20 01 21* 0,006 - - №1 -- да 

Метални отпадъци 02 01 10 0,5 - - №4 
„Надин” 
ЕООД 

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

16 07 08* 0,5 - -- №2 -- да 

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

(ръкавни филтри) 
15 02 03 0,05 - -- №4 -- да 

Бетон 17 01 01 3 - -- - --
да 

Тухли 17 01 02 2 - -- - --
да 

Стъкло 17 02 02 5 - -- - --
да 

Хартия и картон 20 01 01 2 - -- - --
да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 4 3.2 3.2 -
„Технокар” 
ЕООД гр. 

Варна

да 

Таблица 4.1: Месечни количества генерирани отпадъци от дейността на „Манекс сън” АД за 2011 г. 

Наименование на отпадъка  Код I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо Лимит

Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества (от ветеринарно-

медицински препарати) 

15 01 10* 0,0001 0.0001
0,00015 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0.00015 0.00015 0.00015 0.0031

0,0044 0,02

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01
21*

0 0
0 0 0 0 0 0

0
0 0 0

0 0,006

Метални отпадъци 
02 01

10
0 0

0 0 0 0 0 0 0
0

0 0
0 0,5

Отпадъци, съдържащи масла и 
нефтопродукти (при почистване на 

резервоари) 
16 07 08* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,5

Абсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите 
15 02 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,05
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в 15 02 02 (ръкавни филтри) 

Бетон 
17 01

01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3

Тухли 17 01 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2
Стъкло 17 02 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5

Хартия и картон 
20 01

01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2

Смесени битови отпадъци 
20 03

01
0.2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0.2 3.2 4

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 

оползотворяване 
Съответствие 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни вещества (от ветеринарно-

медицински препарати) 
15 01 10*

не не “МЕДИКОМ” ЕООД - оператор на 
инсинератора, разположен във ВМА 
Разрешение № 12-ДО-389-00 от 
01.09.2003, издадено от Директора на 
РИОСВ-София, D15 

да 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 
живак 

20 01
21*

не не  
През 2011г. няма образувани и 
предавани отпадъци с този код   

да 

Метални отпадъци 
02 01

10

не не „Надин” ЕООД 
№ 2645 / 23.06.2005 год. на   РИОСВ 
– гр. Варна към МОСВ, R4

да 

Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (при 16 07 08* не не През 2011г. няма образувани и да 
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почистване на резервоари) предавани отпадъци с този код   

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

02 02 (ръкавни филтри) 
15 02 03

не не 
През 2011г. няма образувани и 
предавани отпадъци с този код   

да 

Бетон 
17 01

01
не не През 2011г. няма образувани и 

предавани отпадъци с този код   
да 

Тухли 17 01 02
не не През 2011г. няма образувани и 

предавани отпадъци с този код  - 
да 

Стъкло 17 02 02
не не През 2011г. няма образувани и 

предавани отпадъци с този код   
да 

Хартия и картон 
20 01

01
не не През 2011г. няма образувани и 

предавани отпадъци с този код   
да 

Смесени битови отпадъци 
20 03

01

не не „СПАРТАК-ТАКСИМ” ООД 

БУЛСТАТ: 813198789 
Разрешително: 
КР № 345-НО/2008 г., D1 

да 

Забележка:
1. Отпадъци с код 20 03 01са предадени за транспортиране на фирма „Технокар” ЕООД. От своя страна 

транспортната фирма има договор със „СПАРТАК-ТАКСИМ” ООД, ОПЕРАТОР НА ДЕПОТО ЗА ТБО  В 

С.ВЪГЛЕН

2. ОТПАДЪЦИ С КОД 15 01 10* се предават на транспортираща фирма „Тоге” ООД гр. София, която има 
договор с “МЕДИКОМ” ЕООД - оператор на инсинератора, разположен във ВМА -София 

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на 
инцидента 

Описание на инцидента Причини Предприети действия 
Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

-- -- -- -- -- --
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За 2011 г не са регистрирани аварийни ситуации 

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 

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

През 2011 г не са регистрирани оплаквания и жалби, свързани с дейността на обекта


