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1. УВОДНА ЧАСТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД. 

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 

(КР). 

“ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО”  АД  

 “Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30)” - т. 

6.6 б) от Приложение 4 на ЗООС. 

 “Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки” - т. 6.6 в) от 

Приложение 4 на ЗООС. 

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията. 

“ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО”  АД 

гр. Шумен, ул. „Пети километър” 

тел: (054) 800 295 

факс: (054) 800 926 

e-mail: hcs@boniholding.com 

1.3 Регистрационния номер на КР. 

Комплексно разрешително на "Хибриден център по свиневъдство" АД, гр. Шумен № 

333-Н0/2008 г. 

1.4 Дата на подписване на КР. 

08.10.2008 г. 

1.5 Дата на влизане в сила на КР. 

16.07.2009 г. 

1.6 Име на собственика или на оператора. 

“ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО”  АД  

1.7 Адрес, тел. номер, факс и e-mail на оператора / инсталацията. 

“ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО”  АД 

гр. Шумен, ул. „Пети километър” 

тел: (054) 800 295 

факс: (054) 800 926 

e-mail: hcs@boniholding.com 
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1.8 Име на лицето за контакти. 

Лице за контакти: 

Марияна Димитрова Георгиева – изпълнителен директор 

1.9 Телефон, факс и e-mail на лицето за контакти. 

тел. 054 / 800 295,  

факс 800 926 

e-mail: hcs@boniholding.com 

1.10 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията. 

Генплан на площадката с разположение на сградите за отглеждане на животни е даден 

в Приложение №1 от настоящия годишен доклад. 

 Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки 

Разработена е технология за отглеждането на 1500 свине майки, 60 нерези, 300 

ремонтни свине. Производствения процес е планиран и организиран така, че се отглеждат 

свине-майки от различни физиологични състояния, нерези и прасета бозайници. Осигурени 

са 1500 скотоместа за свине майки (без бозайници) в 11 сгради с 22 халета (по две халета на 

сграда). Инсталацията попада в обхвата на Приложение 4 (точка 6.6 в) на ЗООС. 

Взети са под внимание необходимите общи и специални изисквания за отглеждане на 

свине в тях. Спазват се и минималните изисквания за защита и хуманно отношение при 

отглеждането на свине (Наредба № 21, ДВ бр.5, 2006). 

Основна цел на прилаганата технология за производство е то да се организира така, че 

сградите и помещенията във фермата да бъдат постоянно заети, с малки периоди на 

прекъсване, необходими за почистване и дезинфекция. Създават се възможности за 

механизиране на производствените процеси, поддържане на оптимален микроклимат, 

прилагане на диференцирано хранене и специализиране на труда, чрез преминаване от 

грижата за едно животно, към грижата за група животни с еднакви изисквания. 

Използват са следните принципи: 

- Ритмично и непрекъснато производство на прасета; 

- Размер на свиневъдната ферма, в зависимост от капацитета на фермата, се 

определя и системата на опрасване и се определя ритъма на производство; 

- Обособяване на бяла и черна зона в свинефермата;  

- Изцяло пълно – изцяло празно; 

- Ветеринарно-медицинска охрана;  

- Еднопосочност на производствените линии. 

Прилагат се следните елементи: 

- Ранно отбиване на прасетата; 

- Кръглогодишно опрасване; 
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- Разделно отглеждане на свинете в зависимост от категорията и 

физиологичното им състояние; 

- Отглеждането на категориите свине в отделни помещения при контролиран 

микроклимат; 

- Механизиране и автоматизиране на производствените процеси; 

- Пълноценно и диференцирано хранене. 

Нерезите пепиниери се разполагат в отделна сграда в индивидуални боксове. 

Храненето е ръчно в корита, а поенето с биберонни поилки. В сградата се обособява и пункт 

за получаване на семенна течност и лаборатория за изследване и приготвяне на дозите за 

осеменяване.  

Свинете от физиологичните състояния отдих-заплождане и условна бременност се 

разполагат в две други сгради, осигуряващи места за индивидуално отглеждане. Храненето 

на свинете се осъществява от хранилки обслужващи всеки бокс. Доставката на 

концентрираните фуражни смески е със стационарна установка от бункер разположен в края 

на всяка сграда. Поенето се осъществява чрез биберонна поилка, монтирана над хранилката. 

Торовата маса се съхранява в подподовото пространство на сградите и се отвежда от там 

периодично. В помещенията се поддържа оптимален микроклимат. 

Отглеждането на свинете от физиологично състояние опрасване и кърмене се 

организира в 4 сгради. Във всяка една от тях са обособени по две самостоятелни помещения. 

Предвидено е място за изкъпване на майките. Майките се настаняват в боксовете два дни 

преди предполагаемата дата на опрасване и същинския кърмачен период е с 

продължителност 30 дни. Предвижда се 3 дни за почистване, дезинфекция и почивка на 

бокса. Стационарна установка доставя концентрираната фуражна смеска за свинята до 

хранилка монтирана на пода на бокса. Прасетата-бозайници се хранят ръчно, в групови 

хранилки монтирани на пода на бокса. Поенето е с биберонни поилки, за свинята-майка и за 

прасетата. Осигурява се общо и локално отопление на помещенията. Вентилационната 

система поддържа необходимия микроклимат. Торовата маса в рамките на производствения 

цикъл се съхранява в подподовото пространство с водна възглавница и се отвежда от там 

към ПСОВ след края на производствения цикъл. 

 Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване 

Организацията на производствения процес е планиран така, че да се отглеждат 

прасета от 30 кг живо тегло до кланично тегло в границите 110-115 кг живо тегло. Осигурени 

са 8500 скотоместа в  14 сгради с 28 халета (по две халета на сграда). Инсталацията попада в 

обхвата на Приложение 4 (точка 6.6 б) на ЗООС; 

Създадена е организация на производствения процес, така че да се отглеждат прасета 

с живо тегло от 30 кг до кланично тегло в границите 110-115 кг живо тегло. 

Използват се следните принципи: 

- Ритмично и непрекъснато производство на прасета; 

- Обособяване на бяла и черна зона в свиневъдната ферма; 

- Изцяло пълно – изцяло празно; 

- Ветеринарно-медицинска охрана; 

- Еднопосочност на производствените линии. 
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Прилагат се следните елементи: 

- Отглеждане на категориите свине в отделни помещения при контролиран 

микроклимат. 

- Механизиране и автоматизиране на производствените процеси. 

- Пълноценно и диференцирано хранене. 

Угояването на животните се осъществява за период от 75 дни, при среден дневен 

прираст над 0,800 кг. 

Прасетата за угояване и тест се отглеждат в 14 сгради със стоманобетонна 

конструкция. Обслужването на прасетата се осъществява от централна пътека. Храненето на 

животните е от хранилка, разположена между два съседни бокса. Фуражът се доставя със 

стационарна установка от разположени в края на помещенията силози за концентрирани 

фуражни смески. Храненето на прасетата е с концентрирани фуражни смески за угоявани 

прасета. В помещенията се поддържат определени зоохигиенни параметри, чрез 

вентилационна система. Сградите са съоръжени с напълно решетъчни подове върху водна 

възглавница. Торовата маса се събира в подподовото пространство на помещенията. 

Съгласно издаденото комплексно разрешително на дружеството 333-Н0/2008г 

капацитетът на инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване е 8500 бр. 

скотоместа. 

 Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета 

Производствения процес е организиран така, че да се отглеждат прасета с живо тегло 

от 8 кг до достигане на 30 кг живо тегло. Осигурени са 8400 скотоместа в 4 сгради с 8 халета 

(по две халета на сграда). Тази инсталация не попада в обхвата на Приложение 4 (точка 6.6) 

на ЗООС; 

Създадена е организация на производствения процес, така че да се отглеждат прасета 

с живо тегло от 8 кг до достигане на 30 кг живо тегло. 

Използват са следните принципи: 

- Ритмично и непрекъснато производство на прасета; 

- Обособяване на бяла и черна зона в свиневъдната ферма; 

- Изцяло пълно-изцяло празно; 

- Ветеринарно-медицинска охрана; 

- Еднопосочност на производствените линии. 

Прилагат се следните елементи: 

- Отглеждане на категориите свине в отделни помещения при контролиран 

микроклимат; 

- Механизиране и автоматизиране на производствените процеси; 

- Пълноценно и диференцирано хранене. 

Подрастващите прасета се отглеждат в 4 сгради. Храненето на животните се 

осъществява от хранилка, разположена между два съседни бокса. Фуражът се доставя със 

стационарна установка от разположени в края на помещенията силози за концентрирани 

фуражни смески. Поенето на животните е от биберонни поилки монтирани в хранилката и в 

бокса над скаровата част. В помещенията се осигурява общо отопление, а зоохигиенните 
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параметри се поддържат в границите на нормата от вентилационна система. Торовата маса се 

събира в подподовото пространство на помещенията, чийто под е скаров върху водна 

възглавница, и се изважда от там в края на всеки производствен цикъл. 

 Фуражен цех 

Предназначението на фуражния цех е да произвежда смески за изхранване на 

животните. Фуражният цех приема зърнени компоненти дозират се, прибавят им се 

минерални добавки и след това се смилат. 

1.11 Производствен капацитет на инсталацията. 

Максимален капацитет на инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС: 

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Промишлена инсталация за интензивно 

 Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6 б) – 8 500 бр. скотоместа 

(14 броя сгради) 

 Отглеждане на свине-майки (т. 6.6 в) – 1 500 бр. скотоместа (11 броя 

сгради) 

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета – 8 400 бр. 

скотоместа (4 броя сгради) 

 Фуражен цех - 13 400 т/год фураж 

През 2012 година в производството са били заети средно 1 464 бр. скотоместа за 

отглеждане на свине майки, 7 866 бр. скотоместа за отглеждане на свине за угояване 

(над 30 кг). 

1.12 Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на 

околната среда. 

Дружеството има назначено лице, което пряко да се занимава и да отговаря по 

въпросите, свързани с опазване на околна среда, ръководството на свинекомплекса е 

разработило и внедрило система за управление на околната среда съгласно издаденото 

комплексно разрешително. 

1.13 РИОСВ, отговаряща за разрешителното. 

РИОСВ – Шумен  

Съединение 71, ет.3 

9700 Шумен, България 

1.14  Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията. 

Басейнова Дирекция за Управление на Водите за Черноморски район с център 

гр.Варна 
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Адрес на Басейновата дирекция 

гр. Варна, 9000 

ул. “Александър Дякович” 33 

e-mail:  bdvarna@bsbd.org 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Съгласно комплексно разрешително КР № 333-Н0/2008 г. “Хибриден център по 

свиневъдство” АД има задължението да внедри система за управление на околната среда 

(СУОС). 

Структура и отговорности: 

Съгласно Условие 5.1 на КР 

Изготвен е: 

 Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на условията в разрешителното; 

 Списък на персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на 

условията в него, както и списък с имената на съответните служители; 

Обучение: 

Съгласно Условие 5.2 на КР 

Дружеството има изготвена Процедура за обучение по околна среда (ПОС 5.2) 

В нея е определен механизма за идентифициране на потребностите от обучение и 

осъзнаване на персонала на дружеството, както и реда за провеждане на обучението по 

опазване на околната среда. Процедурата включва и годишните програми за обучение на 

персонала, според определените потребности, като и начина за тяхното актуализиране. 

Обмен на информация: 

Съгласно Условие 5.3 на КР 

Дружеството има изготвена Процедура за обмен на информация по околна среда 

(ПОС5.3) 

Изготвен е: 

 Списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно 

условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт 

(включително) за спешни случаи); 

Документиране: 

Съгласно Условие 5.4 на КР 

Дружеството има изготвена Процедура законодателство по околна среда (ПОС 5.4) 

mailto:bd_plovdiv@abv.bg
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 Всички документи, включително инструкции, изисквани с разрешителното са 

изготвени и документирани и се съхраняват на площадката от съответното 

отговорно лице; 

Управление на документите: 

Съгласно Условие 5.5 на КР 

Дружеството има изготвена Процедура за управление на документи и записите по 

околна среда (ПОС 5.5) 

Оперативно управление: 

Съгласно Условие 5.6 на КР 

Изготвени са всички изисквани с разрешителното инструкции. Те се съхраняват на 

площадката в писмен вид и при поискване се представят на компетентния орган. 

Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия: 

Съгласно Условие 5.7 на КР 

Дружеството има разработена Процедура за управление на несъответствията по 

околна среда (ПОС 5.7). С нея са определени принципите за прилагане на действията, 

предназначени за коригиране и предотвратяване неправилното функциониране, 

неизпълнение или аномалии, които биха могли да причинят несъответствия по отношение на 

околната среда или на управлението на системата за околна среда. 

Изготвени са: 

 Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно 

условията в комплексното разрешително; 

 Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с определените в условията на 

разрешителното; 

 Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия; 

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. 

Съгласно Условие 5.8 на КР 

Изготвени са: 

 Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на 

инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след 

всяка авария (ИОС 5.8.1); 

 Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии (ИОС 5.8.2) 

Записи: 

Съгласно Условие 5.9 на КР 
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Дружеството има изготвена Процедура за управление на документи и записите по 

околна среда (ПОС 5.5) 

Документират се: 

 Данните от наблюдението на емисионните и техническите показатели и 

резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в 

комплексното разрешително; 

 Данните за причините при установяване на несъответствия, както и 

предприетите коригиращи действия; 

 Данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите, 

изисквани в настоящото разрешително. 

Съхраняват се: 

 Информацията/документите, изисквани по настоящото условие и се 

предоставят при поискване от компетентния орган. 

Докладване: 

Съгласно Условие 5.10 на КР 

 Настоящият доклад е изготвен, съгласно “Методика за реда и начина за 

контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите; 

 Допълнителна информация, относно изпълнението на условията в 

разрешителното се предоставя при поискване от компетентните органи 

Актуализация на системата за управление по околна среда (СУОС): 

Съгласно Условие 5.11 на КР 

Ще се извършва актуализация на СУОС при актуализация или изменение на 

издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова, както и 

документацията по него. 

Уведомяване: 

Съгласно Условие 7.1 и Условие 7.2 на КР. 

През 2012 г. на площадката на оператора не са възниквали аварийни ситуации или 

замърсявания на компонентите на околната среда. Не са възниквали предпоставки за 

уведомяване на компетентните органи съгласно Условия 7.1 и 7.2 на КР. 

Във връзка с изпълнението на Условие 7.3. заложения собствен мониторинг на 

площадката на БДУВЧР-Варна и РИОСВ-Шумен са представени уведомителни писма с 

приложени копия от документи за резултатите от направените изпитвания. 
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ. 

3.1 Използване на вода. 

3.1.1 Използване на вода по инсталации. 

Свинекомплексът се снабдява с вода за животновъдство и питейно-битови цели от 

собствен водоизточник (1 бр. сондажен кладенец), разположен на 7 км север-северозапад от 

свинекомплекса, в землището на с. Панайот Волов, при наличие на издадено разрешително 

№ 2153 0016/19.11.2010 г. 

Разрешеното годишно количество съгласно разрешителното е до 180 000 m
3
.
 

Отчитането на изразходваната вода става чрез измервателни устройства. 

Прилагат се инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на поилната система за свине за угояване, основен 

консуматор на вода за производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.3.) - ИОС 8.1.3; 

 поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване 

на течове и установяване причините за тях (съгл. Усл. 8.1.4.) - ИОС 13.2; 

 измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за 

производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.5.2) - ИОС 8.1.5.2; 

 оценка на съответствието на изразходваните количества вода за 

производствени нужди с условията на разрешително и установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. 

Усл. 8.1.5.3) - ИОС 8.1.5.3. В края на отчетния период е извършена оценка на 

съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с 

условията на разрешително. Не са констатирани несъответствия, а резултатите 

от оценката са документирани в разработен формуляр. 

Табл. 3.1-1 Разход на вода през 2012 г. 

Източни

к на вода 

Инсталация Годишна норма на 

ефективност 

съгласно КР 

m
3
/единица 

продукт 

Използвано годишно 

количество 

m
3
 

Изчислена 

норма на 

ефективност 

m
3
/единица 

продукт 

Съответс

твие 

1 бр. 

собствен 

сондажен 

кладенец 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

свине за угояване 

(над 30 кг) 

4.5 17 305 2.2 ДА 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

свине майки 

13.3 13 176 9 ДА 

*Съгласно Условие 8.1.5.1. от КР дружеството трябва да отчита общото количество на изразходваната вода за 

производствени нужди чрез измервателно устройство. Съгласно Условие 8.1.5.2 дружеството трябва да 

измерва/изчислява количеството използвана вода за производството на единица продукт от инсталацията по 

Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, т.е инсталация за интензивно отглеждане на 

свине-майки и инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване. Производствени води се използват и 

от инсталация за отглеждане на подрастващи прасета (10 - 30 кг), която ne е непопадаща в обхвата на 
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Приложение 4 от ЗООС. Разходната норма за едно скотоместо за подрастващо прасе е около 2,5 - 3,5 м
3
/год.

 

(взето е в предвид вода за питейни нужди на подрастващите прасета, вода за измиване, охлаждане чрез 

пръскалки и разпиляване). От където следва, че консумацията по отделни инсталации е както следва: 

 

-инсталация за отглеждане на свине майки - 13 176 m
3
/за 2012 г 

(в обхвата на Приложение 4 от ЗООС) 

-инсталация за отглеждане на свине за угояване (на 30 кг.)    17 305 m
3
/за 2012 г 

(в обхвата на Приложение 4 от ЗООС) 

-инсталация за отглеждане на подрастващи прасета - 11 165  m
3
/за 2012 г 

(непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС) 

-питейно-битово водоснабдяване –   2 128 m
3
/за 2012 г 

 

обща консумация на вода за 2012 г - 43 774 м
3
/за 2012 г. 

3.1.2 Годишен доклад по Чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. 

Годишен доклад по изпълнение условията на издаденото разрешително за 

водовземане за 2012 г. е представен в Приложение № 8. Използван е утвърден образец на 

докладване. През отчетния период не са констатирани несъответствия с разрешените 

параметри на водовземане. Всички условия, при които е предоставено разрешителното за 

водовземане са спазени. 

3.2 Използване на енергия. 

Разходът на електрическа енергия се отчита общо за площадката посредством 

търговско измервателно устройство. 

Прилагат се инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на осветителните тела и вентилаторите, основни 

консуматори на електроенергия (съгл. Усл. 8.2.1.2 от КР) - ИОС 8.2.1.2; 

 измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества 

електроенергия (съгл. Усл. 8.2.2.1 от КР) - ИОС 8.2.2.1;. 

 оценка на съответствието на измерените и изчислените количества 

консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1 и 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия за отстраняването им (съгл. Усл. 8.2.2.2 от КР) - ИОС 

8.2.2.2. В края на отчетния период е извършена оценка на съответствието на 

изразходваните количества електроенергия с условията на разрешително. Не са 

констатирани несъответствия. Извършената оценка е документирана в 

съответния формуляр към инструкцията. 

  
Табл. 3.2-1 Разход на електроенергия през 2012 г. 

Електроен

ергия/ 

Топлоенер

гия 

Инсталация Годишна норма на 

ефективност съгласно 

КР 

MW/единица продукт 

Използвано 

годишно 

количество 

Изчислена 

норма на 

ефективност 

MW/единиц

а продукт 

Съответствие 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително 

№ 333-Н0/2008г на "Хибриден център по свиневъдство" АД – гр. Шумен 

 

 

 

 “Хибриден център по свиневъдство” АД        март 2013 год.    11 

 

 

 

 

електроене

ргия 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на свине 

за угояване  

(над 30 кг) 

0,0978 755 0.096 ДА 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на свине 

майки 

0,4915 703 0.480 ДА 

* Общото количество консумирана електроенергия в свинекомплекса е 1 631 000 kWh  за 2012 г. Съгласно 

Условие 8.2.2.1. от КР дружеството трябва да измерва, изчислява и документира изразходваните количества 

електроенергия. Инсталацията за отглеждане на подрастващи прасета не е в обхвата на Приложение 4 от ЗООС 

и няма зададена отделна разходна норма за нея в Условие 8.2. от КР. Изразходваното количество 

електроенергия за отглеждане на подрастващи прасета за 2012 година е 100 000 kWh. 

 

-инсталация за отглеждане на свине майки - 703 000 kWh. 

(в обхвата на Приложение 4 от ЗООС) 

-инсталация за отглеждане на свине за угояване (на 30 кг.) 755 000 kWh. 

(в обхвата на Приложение 4 от ЗООС) 

-фуражен цех          73 000 kWh. 

-инсталация за отглеждане на подрастващи прасета -   100 000 kWh 

 

обща консумация на електроенергия за 2012 г -                     1 631 000 kWh 

3.3 Използване на спомагателни материали. 

Прилагат се инструкции за: 

 измерване/изчисляване и документиране на използваните количества горива и 

спомагателни материали съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3 

(съгл. Усл. 8.3.2.1 от КР) - ; 

 оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни 

материали и горива с определените такива в Условие 8.3.1.2 на комплексното 

разрешително и установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.2.2 от КР); 

 поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към 

инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на 

комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.4.4 от КР). В края на 

отчетния период е извършена оценка на съответствието на изразходваните 

количества спомагателни материали с условията на разрешително. Не са 

констатирани несъответствия, а резултатите от оценката са документирани в 

разработен формуляр. 

С актуализацията на КР през 2012 г. (Решение № 333-Н0-И0-А1/2012 г.) нормирането 

на годишната употреба на спомагателни материали и горива е отменено. 

Табл. 3.3-1: Използвани спомагателни материали през 2012 г. 

Спомагате

лни 

материали 

Инсталация Годишно 

количество 

съгласно КР 

Количество на 

единица продукт 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица продукт 

Съотв

етств

ие 
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Дезинфект

ант 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

свине за угояване 

(над 30 кг) 

1,1 t/y 

3.0х10
-1

кг 

/скотоместо 

6.9х10
-3

кг/бр.  

произв. животни 

0,262 t/y 

0.03 кг 

/скотоместо 

6,75х10
-6

кг/бр.  

произв. животни 

ДА 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

свине майки 

2,6 t/y 

5.9х10
-1

 

кг/скотоместо 

2.8х10
-2

кг/бр.  

произв. животни 

0,524 t/y 

0,358 

кг/скотоместо 

0,358 кг/бр.  

произв. животни 

ДА 

Табл. 3.3-2: Използвани горива през 2012 г. 

Горива Годишно 

количество 

съгласно КР 

Количество на 

единица продукт 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица продукт 

Съответстви

е 

Дизелово гориво 

(за отопление 

на свине майки и 

свине за угояване) 

100 t/y 
В КР няма посочени 

норми 
46,3 t/y 

В КР няма 

посочени норми 
ДА 

3.4 Съхранение на спомагателни материали, горива и продукти. 

Прилага се инструкция за: 

 поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към 

инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на 

комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.4.6 от КР) - ИОС 8.3.4.5. 

През отминалата година от персоналът е извършван ежедневен визуален контрол за 

наличието на течове и нарушение на структурната цялост на площадките за съхранение на 

спомагателни материали и горива, които се използват в производството. Не са констатирани 

несъответствия. Всички химични вещества и препарати, включително масла, класифицирани 

в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват съгласно 

условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност (съгл. Усл. 

8.3.4.1 от КР). През 2012 г. са извършени 2 бр. планови проверки на площадките за 

съхранение спомагателни материали и горива. Не са констатирани несъответствия. През 2012 

година на територията на площадката няма изтичане на дизелово гориво от подземния 

резервоар, установено с Протокол на назначена вътрешна комисия от 2012 г. 

През 2012 година във връзка с издадена НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА 

СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ПМС № 152 от 

30.05.2011 г.) оператора прилага специализирана инструкция относно правилното 

съхранение на опасни химични вещества и смеси. Във връзка с тази инструкция са 

извършени 6 бр. планови проверки на начините на съхранение на дезинфектанти. Не са 

констатирани несъответствия с зададените правила в ИЛБ. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 

СРЕДА. 

Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на 

Образеца на ГДОС, утвърден от министъра на ОСВ. Представените по-долу данни са 

получени въз основа на измервания и изчисления.  
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4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И 

PRTR. 

Вредните вещества, които се изхвърлят от организираните точкови източници на 

комплекса по свиневъдство са: Метан (CH4), Амоняк (NH3), Диазотен оксид (N2O) и финни 

прахови частици прах (вещества под формата на малки твърди или течни частици PM10 от 

органичен и неорганичен произход). 

Табл.4.1-1: 
№ CAS 

номер 

 

Замърсител 

 

Емисионни прагове 

(колона 1) 

 

Праг за 

пренос на 

замърсител

и 

извън 

площ. 

(колона 2) 

 

kg/год. 

Праг за 

производст

во, 

обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

 

kg/год. 

във въздух 

(колона 1a) 

kg/год. 

във води 

(колона 1b) 

kg/год. 

в почва 

(колона 

1c) 

kg/год. 

1# 74-82-8 Метан 

(CH4) 

100 000 

С 

(37 320 кг) 

- - - - 

 

5# 10024-

97-2 

Диазотен 

оксид 

(N2O) 

10 000 

С 

(195.93 кг) 

- - - - 

 

6# 7664-

41-7 

Амоняк 

(NH3) 

10 000 

С 

(74 317,26 кг) 

- - - - 

86# - Вещество под 

формата на 

малки твърди 

или течни 

частици 

(PM10) 

50 000 

С 

 (3 962,52 кг) 

- - - - 

 

Легенда: 

 

 

 

 

 

Изчисленията за #1, 5, 6 и 86 за извършени съгласно Условие 9.6.2. от комплексното 

разрешително на дружеството. 

Източниците, от които се отделят тези вещества са от вентилационните системи към 

сградите за отглеждане на животни. 

През периода (2012 г.) са извършени СПИ на емисиите на вредни вещества във 

въздуха – емисии на прах от фуражен цех. Констатирано е превишаване на НДЕ. 

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на наличие на източници на 

неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява наличие на 

такива. 

10 000 

С 

 

000.00 кг 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

- начин на определяне на стойността M (измерена стойност),                                               

Е (стойност, получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност) 

- изчислена стойност за 2010 година 
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Резултатите от изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух 

са направени на база 1 464 места за отглеждане на свине-майки през 2012 година 

(“Инсталация за интензивно отглеждане на свине” - т. 6.6 в) от Приложение 4 на 

ЗООС) и 7 866  места за отглеждане на свине за угояване през 2012 година (“Инсталация за 

интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 kg)” - т. 6.6 б) от Приложение 4 на 

ЗООС. 

За изчисляване на емисиите на вредни вещества (NH3, N2O и CH4) в атмосферния 

въздух от дейността на свинекомплекса са използвани емисионни фактори от актуализирана 

методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферния въздух (ЕМЕР/CORINAIR 1997 и 2000 г., 3 - то 

издание от месец септември 2004 г.). 

Азотни съединения - Дейността на дружеството попада в код (дейност и съоръжение) 

- SNAP CODE 100904 и SNAP CODE 100903 – Свине-майки и Свине за угояване. 

 Амоняк (NH3) – общо за 2012 г. 

1 464 бр. места свине-майки х 16,43 кг/1 бр. животно годишно = 24 053.52 кг 

общо за година 

7 866 бр. места за свине за угояване х 6,39 кг/1 бр. животно годишно = 

50 263.74 кг общо за година, 

Общо количество Азотни съединения за двете инсталации = 74 317,26 кг за 

2012 г. 

 Диазотен оксид (N2O) - общо за 2012 г. 

9 330  бр. места свине-майки и свине за угояване х 0,001 кг/1 бр. животно 

годишно = 9.33 кг годишно  

9 330 бр.  места  свине-майки и свине за угояване х 0,02 кг/1 бр. животно 

годишно = 186.6 кг годишно 

/складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване/ 

Общо количество = 195.93 кг за 2012 г. 

 Метан - общо за 2012 г. 

Дейността на фирмата попада в код (дейност и съоръжение) - SNAP CODE 

100503 – Свине, код по CHEB-94 – 100503 (свине за угояване) и 100504 (свине 

майки) 

9 330  бр.  места  свине-майки и свине за угояване х 4 кг/1 бр. животно 

годишно = 37 320 кг общо за година 

 Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10) – общо 

за 2012 г. 
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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), 

101005 (за подрастване) и 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; 

1 464  бр. места свине за свине майки х 0,45/1 бр. животно годишно = 658.8 кг 

общо за година 

7 866 бр. места свине за угояване х 0,42/1 бр. животно годишно = 3 303.72 кг 

общо за година 

Общо количество PM10 за двете инсталации = 3 962,52 кг за 2012 г. 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния 

въздух организирано. 

На площадката има документирана информация за всички вещества и техните 

количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (ЕРИПЗ). 

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на 

площадката. 

Прилагат се:  

 Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните 

параметри на пречиствателното съоръжение (Условие 9.1.3) - ИОС 9.1.4; 

 Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности 

на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените 

оптимални такива в Таблица 9.1.3.1 и установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.1.4.1) - 

ИОС 9.1.5. През 2012 г. са извършени 365 бр. планови проверки на 

съответствието на стойностите на контролираните параметри на 

пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива във Формуляр 

ФОС 9.1.2-01. Не са констатирани несъответствия. Информацията от 

проверките се документира в заведен дневник. 

 Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 

ограничаването им (Условие 9.3.2) - ИОС 9.3.2; 

 Инструкция за Предприемане на незабавни действия за идентифициране на 

причините за появата на миризми и мерки за предотвратяване/намаляване на 

емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на 

площадката (Условие 9.4.2) - ИОС 9.4.2. 
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Съгласно Условие 9.1.3 се извършва мониторинг на работата на пречиствателните 

съоръжения. Няма констатирани несъответствия. 

Таблица 4.2-1. 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно КР 

 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг 

 

Съот-

ветствие 

брой 

% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 

Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: 

Прах /ФПЧ 

/фуражен цех 

Аспирация № 

191/ 

mg/m
3
 20 - 214,4 

(собствен) 

Веднъж на 

две 

години** 

НЕ 

Прах /ФПЧ 

/покривни 

вентилатори от 

халета/ 

 * * * * * 

NH3  * * * * * 

N2O  * * * * * 

CH4  * * * * * 

*няма изисквания в КР 

** Собствените измервания са извършени през 2012 година от ИАОС-Регионална лаборатория Шумен 

 

Съгласно Условие 9.6.2.1. се съхраняват документи удостоверяващи максималните 

дебити на монтираните в животновъдните сгради вентилатори. В разработения План за 

собствен мониторинг са разписани стойностите на контролните параметри и честотата на 

извършвания мониторинг. Съхраняват се издадените протоколи и съпътстващи документи от 

измерванията на емисиите във връзка със собствения мониторинг - Протокол от изпитване № 

15-0721/23.11.2012 г.. 

В разработен формуляр се документира и съхранява информация за всички вещества 

и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и 

преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

В разработен формуляр се документира спазването на определените мерки за за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи 

вещества, генерирани от дейностите на площадката. През отчетния период не са постъпвали 

оплаквания и/или сигнали за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. 

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

На оператора не е разрешено ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води 

в повърхностен воден обект и/или канализационната мрежа. 

4.3.1 Емисии на производствени води. 

През 2011 г. е преустановено заустването на производствени отпадъчни води в 

повърхностен воден обект – р. Теке дере. Същото е удостоверено с протокол на РИОСВ-
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Шумен, като е извършено и пломбиране на спирателни кранове и шибъри в затворено 

положение. 

4.3.2 Емисии на охлаждащи води. 

Охлаждащи води от производствената дейност на “Хибриден център по 

свиневъдство” АД, гр. Шумен не се формират. 

4.3.3 Емисии на битово-фекални води. 

Битово-фекални отпадъчни води от “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр. 

Шумен са чат от смесен поток отпадъчни води от цялата площадка. През 2011 г. е 

преустановено заустването на смесен поток отпадъчни води в повърхностен воден обект – р. 

Теке дере. Същото е удостоверено с протокол на РИОСВ-Шумен, като е извършено и 

пломбиране на спирателни кранове и шибъри в затворено положение. 

4.3.4 Емисии на дъждовни води. 

Дъждовни води от площадката на “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр. Шумен 

се отичат повърхностно. 

4.4 Управление на отпадъците. 

“Хибриден център по свиневъдство” АД има утвърдена от РИОСВ – Шумен 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с условията на 

Комплексното разрешително. 

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията на територията на “Хибриден 

център по свиневъдство” АД не се различават по вид (код и наименование) от посочените в 

Комплексно разрешително № 333-Н0/2008. 

Дружеството разполага с утвърдени от РИОСВ – гр. Шумен работни листове за 

класификация на отпадъците, съгласно Наредба №3/01.04.2004 год. (обн. ДВ бр. 

44/25.05.2004 год.).  

Управлението на отпадъците се извършва въз основа на актуализираната програма за 

управление на отпадъците. Обобщените количества на образуваните на площадката 

отпадъци през 2012 г. са докладвани в Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2.  
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Табл. 4.4-1: Образуване на отпадъци през 2012 г. 

Отпадък Код Годишно количество Временно съхранение на 

площадката 

Транспортира 

не – собствен 

транспорт / външна 

фирма 

Съответ 

ствие 

 
Количества 

определени с КР, 

t/y 

Реално измерено, 

t/y 

Метални отпадъци 02 01 10 5 - Да – Площадка № 2 - ДА 

Други хидравлични масла 13 01 13* 0,2 - Да – Площадка № 3 - ДА 

Други моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки 

13 02 08* 1 - Да – Площадка № 3 - ДА 

Други изолационни и топлопредаващи 

масла 

13 03 10* 0,2 - Да – Площадка № 3 - ДА 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 4 0,002 Да – Площадка № 3 За отчетния период 

отпадъка не е 

транспортиран 

ДА 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

(от дезинфектанти) 

15 01 10* 0,22 0,146 Да – Площадка № 3 външна фирма “БИО-С” 

ООД 

гр. Шумен  

за рециклиране 

ДА 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 

02 02 [износени работни облекла] 

15 02 03 0,3 - Да – Площадка № 2 - ДА 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 2 0,08 Да – Площадка № 2 За отчетния период 

отпадъка не е 

транспортиран 

ДА 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 1 - Да – Площадка № 3 - ДА 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 3 - Да – Площадка № 2 - ДА 

Желязо и стомана (метални отпадъци от 

строителство и ремонти) 

17 04 05 7 - Да – Площадка № 2 - ДА 

Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане е обект на специални 

изисквания, с оглед предотвратяване на 

инфекции (скалпели и игли от 

18 02 02* 0,015 0,001 Да – Площадка № 3 За отчетния период 

отпадъка не е 

транспортиран 

ДА 
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Отпадък Код Годишно количество Временно съхранение на 

площадката 

Транспортира 

не – собствен 

транспорт / външна 

фирма 

Съответ 

ствие 

 
Количества 

определени с КР, 

t/y 

Реално измерено, 

t/y 

ветеринарно – медицински 

манипулации) 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 0,2 - Да – Площадка № 3 - ДА 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 10 8 Не Външна фирма 

“БКС” ЕООД – гр. 

Шумен 

ДА 

* Отпадъците от свинекомплекса се образуват от цялата площадка и не се генерират пряко от производствения процес поради което не са 

посочвани като количества за единица продукция и нямат посочени норми в комплексното разрешително на дружеството 
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Табл. 4.4-2:   Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 

 

Отпадък 

 

 

Код 

 

 

Оползотворяв

ане на 

площадката 

 

 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната фирма, 

извършваща операцията 

по  оползотворяване / 

обезвреждане 

извън площадката 

 

 

Съответствие 

 

Смесени битови 

отпадъци 

 

20 03 01 

 

Няма 

 

Няма 

“БКС” ЕООД – гр. Шумен  
Код на извършваната 

операция- D1 

 

ДА 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане е 

обект на 

специални 

изисквания, с 

оглед 

предотвратяване 

на инфекции 

(скалпели и игли 

от ветеринарно – 

медицински 

манипулации) 

18 02 02*  

Няма 

 

Няма 

“БИО-С” ООД 

гр. Шумен  

Код на извършваната 

операция- D1 

ДА 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

(от 

дезинфектанти) 

15 01 10*  

Няма 

 

Няма 

“БИО-С” ООД 

гр. Шумен  

Код на извършваната 

операция- D1 

ДА 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

20 01 21*  

Няма 

 

Няма 

“БИО-С” ООД 

гр. Шумен  

Код на извършваната 

операция- D1 

ДА 

Прилагат се инструкции за: 

 периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията 

в разрешителното, на причините за установените несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.2.8. от КР) - ИОС 11.2.8. 

В края на отчетния период е извършена оценка на съответствието съгласно 

цитираната инструкция. Не са констатирани несъответствия. 

 периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци и 

съхранението на странични животински продукти с условията в 

разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане 

на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.3.8. от КР) - ИОС 11.3.8. В края на 

отчетния период е извършена оценка на съответствието съгласно цитираната 

инструкция. Не са констатирани несъответствия. 
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 действия при аварии, в съответствие с Приложение 5 на Наредба за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци, приета с ПМС 53/19.03.1999 год. (съгл. Усл. 11.4.3. от КР) - ИОС 

11.4.3.1. 

 периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с 

условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.4.4. от КР) - ИОС 11.4.4. 

В края на отчетния период е извършена оценка на съответствието съгласно 

цитираната инструкция. Не са констатирани несъответствия. 

 оценка на съответствието на оползотворяване, преработване, рециклиране и 

обезвреждането на отпадъци с определените в условията на комплексното 

разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.5.2. и 

Условие 11.6.2. от КР) - ИОС 11.5.2. В края на отчетния период е извършена 

оценка на съответствието съгласно цитираната инструкция. Не са констатирани 

несъответствия. 

 измерване и изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с 

условията за наблюдение (съгл. Усл. 11.7.2. от КР) - ИОС 11.7.2. В края на 

отчетния период е извършена оценка на съответствието съгласно цитираната 

инструкция. Не са констатирани несъответствия. 

Извършени са оценки на съответствието по Условие 11.2.8, Условие 11.3.8, Условие 

11.4.4, Условие 11.5.2, Условие 11.6.2. и Условие 11.7.3 в КР и не са установени несъответствия. 

При извършената през 2011 и 2012 година контролна проверката от РИОСВ-Шумен няма 

констатирани несъответствия. 

Резултати от извършената оценка по Условие 11.2.8, Условие 11.3.9, Условие 11.4.4: 

Описание на площадките за временно съхранение на отпадъците при 

извършване на оценката и констатирани несъответствия съгласно Условие 11.2.8, 

Условие 11.3.8 от КР: 

Площадка № 1: Смесени битови отпадъци 

 площадката е открита, с трайна настилка (бетон);  

 има ясни надписи за предназначението на площадката и вида на отпадъците, 

които ще се съхраняват; 

 има площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по 

товарене и разтоварване на отпадъците; 

 площадката е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта; 

 има осигурен ограничен достъп; 

 снабдена е с работеща противопожарна система (площадкови хидранти); 

 на площадката няма да се извършва измиване на контейнери и работни площи; 

 няма да има отпадъчни води от измиване, обезвреждане и пр.; 

 няма да има резервоари за съхранение на отпадъци на площадката; 

 площадката не принадлежи към инсталации за изгаряне на отпадъци; 

 не се съхраняват леснозапалими или реактивноспособни отпадъци; 

 на площадката не се съхраняват анатомични, болнични или клинични 

отпадъци: 
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 на площадката се съхранява само един вид отпадъци: 

- смесени битови отпадъци (смесени битови отпадъци); код 20 03 01. 

Площадка № 2: Открита площадка за съхранение на смесени отпадъци  

 има ограда; 

 площадката е открита (без навес) и с трайна настилка (асфалт или бетон);  

 има ясни надписи за предназначението на площадката и вида на отпадъците, 

които ще се съхраняват; 

 има оборудвани вътрешна площадка за престой на колите по време на 

извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците; 

 ясно е отделена от останалите съоръжения в обекта; 

 осигурен е ограничен достъп в рамките на свинекомплекса; 

 снабдена е с работеща противопожарна система (пожарогасители и 

площадкови хидранти); 

 на площадката няма да се извършва измиване на контейнери и работни площи; 

 няма да има отпадъчни води от измиване, обезвреждане и пр.; 

 няма да има резервоари за съхранение на отпадъци на площадката; 

 площадката не принадлежи към инсталации за изгаряне на отпадъци; 

 на площадката няма да се съхраняват анатомични, болнични или клинични 

отпадъци; 

 няма да се съхраняват леснозапалими или реактивноспособни отпадъци; 

 обособени са  отделни участъци за различните видове отпадъци. 

 на площадката се съхраняват следните отпадъци; 

- Метални отпадъци (бракуване на излезли от употреба машини, съоръжения и 

оборудване, селскостопанска техника, пособия и инструменти) код 02 01 10; 

- Излезли от употреба гуми (износени автомобилни гумми) код 16 01 03; 

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 17 01 06 (отпадъци от строителство и ремонти) код 

17 01 07; 

- Желязо и стомана (метални отпадъци от строителство и ремонти) код 17 04 05. 

Площадка №3: Закрита площадка за съхранение на смесени отпадъци 

 помещението е масивна сграда (ремонтна работилница); 

 има ясни надписи за предназначението на площадката и вида на отпадъците, 

които ще се съхраняват; 

 ясно е отделена от останалите съоръжения в обекта; 

 осигурен е ограничен достъп в рамките на свинекомплекса; 

 снабдена е с работеща противопожарна система (пожарогасители и 

площадкови хидранти); 

 на площадката няма да се извършва измиване на контейнери и работни площи; 

 няма да има отпадъчни води от измиване, обезвреждане и пр.; 

 няма да има резервоари за съхранение на отпадъци на площадката; 

 на площадката се съхраняват течни отпадъци; 

 на площадката има адсорбенти за ограничаване на евентуални разливи; 

 площадката не принадлежи към инсталации за изгаряне на отпадъци; 
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 на площадката няма да се съхраняват анатомични, болнични или клинични 

отпадъци; 

 няма да се съхраняват леснозапалими или реактивноспособни отпадъци; 

 местата за временно съхраняване на различните по вид отпадъци са означени и 

разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има 

предвид и несъвместимостта на отпадъците; 

 обособени са отделни участъци за следните видове отпадъци: 

- Други хидравлични масла (от презареждане на хидравлични системи) код 13 01 

13*; 

- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки (отработени масла от 

МПС) код 13 02 08*; 

- Други изолационни и топлопреносни масла (от подмяна на трансформаторни 

масла) код 13 03 10*; 

- Хартиени и картонени опаковки (от администрацията и ветеринарната 

лечебница) код 15 01 01; 

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

вещества (опаковки от медикаменти, ваксини и други препарати) код 15 01 

10*; 

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 (износени работни облекла) код 15 02 03; 

- Оловни акумулаторни батерии (акумулатори от моторни превозни средства) 

код 16 06 01*; 

- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с 

оглед предотвратяване на инфекции (скалпели и игли от ветеринарно-

медицински манипулации) код 18 02 02*; 

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (от подмяна на 

луминесцентни лампи) код 20 01 21*. 

Площадките за временно съхранение на отпадъци на свинекомплекса отговарят на 

изискванията на Приложение № 2 към чл. 12 на Наредбата за третиране и транспортиране 

на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. 

План с всички площадки за предварително съхранение на отпадъци на територията на 

„Хибриден център по свиневъдство” АД е представен в Приложение 2. 

През 2012 г. от инсталациите на „Хибриден център по свиневъдство“ АД са 

образувани 36 500 m
3
 торова маса - 3 650 m

3
 твърда торова маса и 32 850 m

3
 течна торова 

маса. Изготвена е инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на 

съхранение на странични животински продукти с условията в разрешителното, на причините 

за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия. През отчетния 

период не са констатирани несъответствия. 

Схема на производствената площадка, както и местоположението на съоръженията за 

съхранение на странични животински продукти е представена в Приложение № 1. 

През 2012 г. са предадени за наторяване на земеделски земи 30 000 m
3
 торова маса. 

Копие от сключен договор е представен в Приложение № 4. 
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4.5 ШУМ. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват по 

начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шум, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

 дневно ниво - 70 dB(A); 

 вечерно ниво - 70 dB(A); 

 нощно ниво - 70 dB(A); 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

 дневно ниво - 55 dB(A); 

 вечерно ниво - 50 dB(A); 

 нощно ниво - 45 dB(A). 

През 2012 г. е извършено измерване на общата звукова мощност на площадката, 

еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни 

нива на шум в мястото на въздействие. Издадени са Протокол за проведени собствени 

измервания на шум № 290/19.07.2012 г. и Протокол от изпитване на шум № 290/19.07.2012 г. 

Копие на протоколите са представени съответно в Приложение 4 и 5. Резултатите от 

измерването са представени в таблици 4.5-1, 4.5-2 и 4.5-3. 
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Таблица 4.5-1. Дневно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична Условия при изпитването 

Отклонени

я от 

метода на 

изпитване 
LAeq 

Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 45,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,9 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.7 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,9 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.8 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.9 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.10 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,0 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.11 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.12 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.13 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,7 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.14 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична Условия при изпитването 

Отклонени

я от 

метода на 

изпитване 
LAeq 

Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.15 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.16 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

17 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.17 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

18 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.18 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

19 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.19 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 47,7 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

20 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.20 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,1 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

21 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.21 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,4 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

22 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.22 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 47,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

23 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.23 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 47,9 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

24 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.24 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,1 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

25 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.25 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 46,7 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

26 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.26 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

27 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измерва-телния 

контур (Lср) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,4 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 - 

28 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 99,2 - - - - - - - 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична Условия при изпитването 

Отклонени

я от 

метода на 

изпитване 
LAeq 

Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

29 

Еквивалентно ниво на шума 

в мястото на въздей-ствие - 

ул."Акад. Андрей Стоянов" - 

с. Лозево (L) 

dB(A) 
БДС 

15471:1982 
290/2012 46,7 0,3 55 29,1 1017 33,4 2,0 няма 

Таблица 4.5-2. Вечерно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична Условия при изпитването 

Отклонени

я от 

метода на 

изпитване 
LAeq 

Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 48,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 45,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,1 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.7 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.8 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.9 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

10 Еквивалентно ниво на шума по dB(A) БДС ISO 290/2012 43,4  +2,5                70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична Условия при изпитването 

Отклонени

я от 

метода на 

изпитване 
LAeq 

Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

измервателния контур – т.10 8297:2005 -2,9 

11 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.11 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.12 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.13 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,0 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.14 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 46,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

15 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.15 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,9 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.16 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

17 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.17 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,1 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

18 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.18 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

19 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.19 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,4 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

20 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.20 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 38,1 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

21 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.21 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,9 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

22 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.22 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

23 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.23 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 45,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

24 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.24 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

25 Еквивалентно ниво на шума по dB(A) БДС ISO 290/2012 38,8  +2,5                70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична Условия при изпитването 

Отклонени

я от 

метода на 

изпитване 
LAeq 

Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

измервателния контур – т.25 8297:2005 -2,9 

26 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.26 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,7 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

27 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измерва-телния 

контур (Lср) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,0 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 - 

28 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 97,8 - - - - - - - 

29 

Еквивалентно ниво на шума 

в мястото на въздей-ствие - 

ул."Акад. Андрей Стоянов" - 

с. Лозево (L) 

dB(A) 
БДС 

15471:1982 
290/2012 48,5 0,3 50 27,6 1017 40,1 1,5 няма 

Таблица 4.5-3. Нощно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична Условия при изпитването 

Отклонени

я от 

метода на 

изпитване 
LAeq 

Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,6 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,3 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,1 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,7 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,5 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична Условия при изпитването 

Отклонени

я от 

метода на 

изпитване 
LAeq 

Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,7 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.7 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,8 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.8 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 37,4 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.9 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,2 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.10 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,9 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.11 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,6 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.12 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,4 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.13 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,8 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.14 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,1 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

15 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.15 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,7 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.16 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,2 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

17 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.17 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,7 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

18 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.18 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,1 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

19 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.19 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 38,4 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

20 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.20 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 36,9 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от 

изпитването 
Гранична Условия при изпитването 

Отклонени

я от 

метода на 

изпитване 
LAeq 

Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С В, hPa RH, % 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

21 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.21 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 38,4 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

22 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.22 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,2 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

23 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.23 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,5 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

24 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.24 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,4 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

25 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.25 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,9 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

26 
Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.26 
dB(A) 

БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,2 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

27 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измер-вателния 

контур (Lср) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,0 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 - 

28 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 95,8 - - - - - - - 

29 

Еквивалентно ниво на шума 

в мястото на въздей-ствие - 

ул."Акад. Андрей Стоянов" - 

с. Лозево (L) 

dB(A) 
БДС 

15471:1982 
290/2012 38,4 0,3 45 22,1 1018 44,2 1,4 няма 
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През 2012 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката, няма установени 

несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива и затова няма 

предприети коригиращи действия. 

Прилага се инструкция: 

 за периодично наблюдение на показателите на шум по Условие 12.2.1 на 

Комплексното разрешително (съгл. Усл. 12.2.2. от КР) - ИОС 12.2.2. През 2012 

г. е извършен собствен мониторинг на общата звукова мощност на площадката, 

еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и 

еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

Прилагани инструкции за: 

 периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на 

течовете. (съгл. Усл. 13.2. от КР) - ИОС 13.2. През 2012 година са извършени 2 

бр. проверки съгласно инструкцията. Не са констатирани несъответствия. 

 отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества (съгл. 

Усл. 13.4. от КР) - ИОС 13.4. През 2012 година не са възниквали аварии или 

течове на вредни и/или опасни вещества. 

 периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на 

показателите по Таблица 13А.7.2 и базовото състояние на почвите, 

установяване на причините на повишаване на концентрациите и предприемане 

на коригиращи действия (съгл. Усл.13А.7.2 от КР) - ИОС 13.7.2. През 2012 

година е извършен собствен мониторинг на качеството на подземните води 

както по показателите посочени в Таблица 13.1. Констатирани са 

несъответствия на концентрациите на показател „нитрати” във фонов 

мониторингов пункт. Само по себе си тези констатации доказват, че 

несъответствието не е възникнало в следствие от дейността на оператора. 

 периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на 

показателите по Таблица 13А.7.2 и базовото състояние на почвите, 

установяване на причините на повишаване на концентрациите и предприемане 

на коригиращи действия (съгл. Усл.13Б.7.2 от КР) - ИОС 13.7.2. През 2012 

година не е извършвана оценка на съответствието на данните от мониторинга 

на показателите по Таблица 13Б.7 и базовото състояние на почвите поради 

факта, че следващото пробонабиране за собствен мониторинг ще бъде през 

2013 г. 

Резултатите от мониторинга на подземни води са представени в Приложение № 9. 

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 

3947/18.03.2010 г. 

Таблица №4.6-2. Опазване на почви 

Показател Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

pН  - 1 7.09 1 път на 3 години - 
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2 

3 

7.35 

8.12 

Амониев 

азот 

-  1 

2 

3 

4.8 

2.05 

5.88 

1 път на 3 години - 

Общ азот - - - 1 път на 3 години - 

В Приложение № 6 и 7 от настоящия Годишен доклад за изпълнение на дейностите е 

приложен план на площадката с разположението на пунктовете за мониторинг на почвите и 

подземните води. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ 

В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

В условията на КР на Хибриден център по свиневъдство няма заложени изисквания за 

привеждане в съответствие. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ 

ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През 2012 г. Дружеството няма изведени от експлоатация инсталацията или части от 

тях. 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1 Аварии 

Прилагани инструкции за: 

 мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови 

замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. (съгл. 

Усл. 14.4. от КР). 

 пускане и спиране на пречиствателните съоръжения (съгл. Усл. 15.1. от КР). 

 пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите от 

Условие 2 на комплексното разрешително, съдържаща необходимите мерки и 

действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси 

(съгл. Усл. 15.1. и 15.2 от КР). 

През 2012 г. не са възниквали аварийни ситуации на територията на производствената 

площадка на оператора. 

Естеството на работа на инсталацията не предполага прилагане план за мониторинг 

при анормални режими на инсталациите по Условие 2 във връзка с изискванията на Условие 

15.4. 

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

издадено КР. 

През 2012 г. не са постъпили оплаквания или възражения свързани с дейността на 

инсталацията. 
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8. ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително № 333-Н0/2008 г на "Хибриден център по свиневъдство" АД, гр. Шумен.  

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна 

среда, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

Подпис:_________________________________ Дата: 25.03.2013 г. 

            (упълномощено от организацията лице) 

Име на подписващия Марияна Георгиева 

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор 
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Битови отпадъци1.

Открита площадка за смесени отпадъци

Отпадъци от животински тъкани [трупове на животни]4.

- Смесени битови отпадъци - код 20 03 01
2.

строителство и ремонти
метални отпадъци от 17 04 05Желязо и стомана

износени автомобилни 16 01 03Излезли от употреба гуми

и ремонти
17 01 07

отпадъци от строителство

Описание на отпадъка
№ 3/01.04.2004 г.
съгласно Наредба
Код на отпадъка,

Наредба №3/01.04.2004 г.
отпадъка, съгласно 
Наименование на 

код 02 01 02

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични 
изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 06

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

Други хидравлични масла

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

Отпадъци, чието събиране 

Закрита площадка за смесени отпадъци3.

15 01 10*

18 02 02*

15 02 03

16 06 01*

13 01 13*

Наименование на 
отпадъка, съгласно 
Наредба №3/01.04.2004 г.

Код на отпадъка,
съгласно Наредба
№ 3/01.04.2004 г.

Описание на отпадъка

 опаковки от медикаменти
ваксини и други

скалпели и игли от 
ветеринарно-медицински 
манипулации

износени работни облекла

акумулатори от моторни 
превозни средства 

от презареждане на 

 и обезвреждане е обект на 
специални изисквания, с 
оглед предотвратяване на 
инфекции

и масла за зъбни предавки
Други моторни, смазочни 13 02 08* отработени масла

хидравлични системи
Други изолационни и 13 03 10* от подмяна на

трансформаторни маслатоплопредавещи масла
Хартени и картонени 15 01 01

ветеринарната лечебница
от администрацията и

опаковки

други отпадъци, 
Флуоресцентни тръби и 20 01 21*

луминесцентни лампи
от подмяна на 

съдържащи живак

бракуване на излезли
 от употреба машини
съоражения и оборудване
селскостопанска техника
пособия и инструменти

02 01 10Метални отпадъци

препарати

отпадъци от живи тъкани (плаценти)

ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
С РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА

ПЛАН НА" ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО 
 СВИНЕВЪДСТВО"  АД - гр. Шумен

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3







Акредитирана изпитвателна  Обект: „Хибриден център по свиневъдство” АД  

лаборатория за атмосферен въздух  Подобект: - - 

към “Екоексперт 6” ЕООД  Адрес: 9700 гр. Шумен, ул. “Пети километър”  

гр. Варна ул. "Петко Стайнов" № 1  Телефон: 054/ 800-295 

сертиф. № 40-ЛИ, валиден до 31.03.2016 г.  БУЛСТАТ: 837083489 

издаден от ИА “БСА” съгласно изискв. на    

БДС EN ISO/IEC 17025:2006   
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 290/19.07.2012 

за проведени собствени измервания на нивата на шум 

І. ДАННИ ЗА ИЗТОЧНИКА НА ШУМ:  

1. Предмет на дейност: Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине: отглеждане 

на свине за угояване и на свине-майки, фуражен цех. 

2. Местоположение:  

а) описание на района на източника: 

Площадката на “Хибриден център по свиневодство” АД е разположена на около 2,5 km 

северно от гр. Шумен. 

б) местоположение на мястото на въздействие:  

- адрес: източен край на ул. „Акад. Андрей Стоянов”, с. Лозево, общ. Шумен. 

- отстояние до източника: 2430 m. 

- описание на съответната устройствена зона и територия: жилищна зона. 

3. Въздействие на източника на шум - продължителност на работа в часове: 

Обектът е с денонощен режим на работа. 

4. Описание на основните източници на шум: 

4.1. Вентилатори – общо 190 бр. на 28 производствени сгради; 

4.2. Фуражен цех; 

4.3. Работилници (вътрешна и външна); 

4.4. Отглеждани животни – общо около 20 хил. прасета; 

4.5. Вътрешно-заводски транспорт – трактор и камиони. 

II. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО: 

1. Описание на метеорологичната обстановка: 

№ Параметър 

Дата, час 

18.07.2012 г.  

13:10–15:05 ч. 

18.07.2012 г.  

19:05–21:00 ч. 

19.07.2012 г.  

05:05–06:55 ч. 

1 Скорост на вятъра, m/s 2,1 1,7 1,3 

2 Атмосферно налягане, hPa 1017 1017 1018 

3 Температура на въздуха, °С 28,9 28,1 21,4 

4 Отн. влажност на въздуха, % 32,1 40,3 43,5 

 

2. Описание на режима на работа и натоварването на мощностите: 

Режимът на работа на „Хибриден център по свиневъдство” АД е денонощен (24 часов) и 

стабилен. По време на измерванията производствените мощности са натоварени около 100 %. 

 

  Страница: 1 

ФК 510-3                            Вс. страници: 2 



 

3. Наличие на шум от източници, несвързани с дейността на обекта:  

- в североизточна посока – Автомобилен път І-2 Русе - Варна (на 1030 m). 

4.  Разположение на измервателните точки: 

Представено е в Приложение № 1 към Протокол от изпитване на шум № 290/ 19.07.2012. 

 

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА: 

Изчислените резултати от измерванията са отразени в Протокол от изпитване на шум  

№ 290/ 19.07.2012. 

 

 Настоящият протокол се състави в 4 еднообразни екземпляра.  

 Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на 

изпитвателната лаборатория.  

 

Извършил измерванията: 

инж. Атанас Танев – Изпитвател    ………………… 

Представител на собственика/оператора на обекта: 

Марияна Георгиева – Изпълнителен директор   ........…………… 

 

 Дата: 19.07.2012 г. 
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ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ  

към “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД 

гр. Варна ул. "Петко Стайнов" № 1 тел./факс 052/500-950 

Акредитирана от ИА “БСА” съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

сертификат № 40-ЛИ/ 30.03.2012, валиден до 31.03.2016 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ОТ ИЗПИТВАНЕ  НА ШУМ  

№ 290/ 19.07.2012 
 

1. Шум в околната среда: Еквивалентни (LAeq) А-претеглени нива на шума в околната среда. 

2. Заявител на изпитването: 

а) наименование и адрес на заявителя: “Хибриден център по свиневъдство” АД - 9700 гр. 

Шумен, ул. „Пети километър”, п.к. 168 

БУЛСТАТ: 837083489 

лице за контакти: Марияна Георгиева – Изпълнителен директор - тел. 054/ 800-295 

б)  основание за изпитване: Запитване № 61/ 13.07.2012 

в) номер и дата на протокола за проведени собствени измервания на нивата на шум: № 290/ 

19.07.2012. 

3. Метод на изпитване:  

БДС ISO 8297:2005 - Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на индустриално 

предприятие с множество източници на шум за оценяване на нивата на звуково налягане в 

околната среда. Инженерен метод. 

БДС 15471:1982 - Шум. Методи за измерване и оценка в помещенията на жилищни, 

обществени сгради и населени места. 

4. Период на измерване: 

Измерванията бяха извършени за дневни, вечерни и нощни нива на шум. 

5. Брой на измервателните точки: 

Измерванията бяха извършени в 26 броя измервателни точки по един контур около обекта 

(разположението им е показано в Приложение № 1), както и в мястото на въздействие 

(източен край на ул. „Акад. Андрей Стоянов”, с. Лозево). 

6. Дата (период) на извършване на измерването/изпитването: 18-19.07.2012 г. 

 

 

Ръководител на изпитвателната лабораторията:……………… 

/Милен Кънчев/ 

 

 

 

 

 

 

           Лист: 1 

ФК 510-2                        Всичко листи: 12 



 

 Протокол № 290/ 19.07.2012           Обект: “Хибриден център по свиневъдство” АД   

 Лист: 2             Подобект: - --      

 Вс. листи: 12             Адрес: гр. Шумен, ул. „Пети километър”, п.к. 168 

               Телефон: 054/ 800-295    
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 7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО: 

 7.1. ДНЕВНО НИВО НА ШУМА (07-19 часа) 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.1 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

2 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.2 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 45,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

3 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.3 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,9 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

4 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.4 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

5 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.5 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

6 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.6 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

7 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.7 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,9 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

8 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.8 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 
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 Лист: 3             Подобект: - --      

 Вс. листи: 12             Адрес: гр. Шумен, ул. „Пети километър”, п.к. 168 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.9 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

10 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.10 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,0 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

11 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.11 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

12 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.12 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

13 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.13 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,7 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

14 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.14 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

15 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.15 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

16 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.16 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

17 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.17 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.18 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

19 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.19 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 47,7 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

20 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.20 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,1 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

21 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.21 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,4 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

22 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.22 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 47,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

23 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.23 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 47,9 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

24 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.24 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,1 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

25 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.25 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 46,7 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 

26 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.26 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

27 

Средно еквивалентно ниво 

на шума по измерва-

телния контур (Lср) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,4 

 +2,5                

-2,9 
70 28,9 1017 32,1 2,1 - 

28 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-

ния контур (Lр) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 99,2 - - - - - - - 

29 

Еквивалентно ниво на 

шума в мястото на въздей-

ствие - ул."Акад. Андрей 

Стоянов" - с. Лозево (L) 

dB(A) 
БДС 

15471:1982 
290/2012 46,7 0,3 55 29,1 1017 33,4 2,0 няма 

* Съгласно Условие № 12 от Комплексно разрешително № 333-Н0/2008 г. на „Хибриден център по свиневодство”АД, гр. Шумен. 

 

 7.2. ВЕЧЕРНО НИВО НА ШУМА (19-23 часа) 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.1 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 48,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

2 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.2 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 45,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

3 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.3 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.4 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

5 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.5 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

6 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.6 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,1 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

7 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.7 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

8 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.8 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

9 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.9 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,5 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

10 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.10 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,4 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

11 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.11 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

12 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.12 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.13 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 44,0 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

14 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.14 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 46,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

15 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.15 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,9 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

16 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.16 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

17 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.17 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,1 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

18 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.18 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,6 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

19 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.19 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,4 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

20 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.20 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 38,1 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

21 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.21 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,9 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.22 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

23 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.23 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 45,2 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

24 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.24 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,3 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

25 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.25 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 38,8 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

26 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.26 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,7 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 няма 

27 

Средно еквивалентно ниво 

на шума по измерва-

телния контур (Lср) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,0 

 +2,5                

-2,9 
70 28,1 1017 40,3 1,7 - 

28 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-

ния контур (Lр) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 97,8 - - - - - - - 

29 

Еквивалентно ниво на 

шума в мястото на въздей-

ствие - ул."Акад. Андрей 

Стоянов" - с. Лозево (L) 

dB(A) 
БДС 

15471:1982 
290/2012 48,5 0,3 50 27,6 1017 40,1 1,5 няма 

* Съгласно Условие № 12 от Комплексно разрешително № 333-Н0/2008 г. на „Хибриден център по свиневодство”АД, гр. Шумен. 
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 7.3. НОЩНО НИВО НА ШУМА (23-07 часа) 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.1 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,6 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

2 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.2 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,3 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

3 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.3 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,1 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

4 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.4 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,7 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

5 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.5 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,5 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

6 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.6 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,7 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

7 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.7 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,8 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

8 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.8 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 37,4 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

9 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.9 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,2 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 



 

 Протокол № 290/ 19.07.2012           Обект: “Хибриден център по свиневъдство” АД   

 Лист: 10             Подобект: - --      

 Вс. листи: 12             Адрес: гр. Шумен, ул. „Пети километър”, п.к. 168 

               Телефон: 054/ 800-295    

               БУЛСТАТ: 837083489 

 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.10 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,9 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

11 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.11 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,6 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

12 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.12 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,4 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

13 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.13 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,8 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

14 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.14 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,1 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

15 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.15 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,7 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

16 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.16 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,2 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

17 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.17 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,7 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

18 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.18 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,1 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

19 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.19 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 38,4 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

20 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.20 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 36,9 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

21 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.21 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 38,4 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

22 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.22 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,2 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

23 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.23 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 43,5 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

24 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.24 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 42,4 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

25 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.25 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 39,9 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

26 

Еквивалентно ниво на 

шума по измервателния 

контур – т.26 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 40,2 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 няма 

27 

Средно еквивалентно 

ниво на шума по измер-

вателния контур (Lср) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 41,0 

 +2,5                

-2,9 
70 21,4 1018 43,5 1,3 - 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Метод на 

изпитване 

Код по  

вх. - изх. 

дневник 

Резултат от изпитването Гранична  Условия при изпитването Отклонения  

LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
Т,  °С 

В, 

hPa 

RH, 

% 

Vвятър, 

m/s 

от метода на 

изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

28 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-

ния контур (Lр) 

dB(A) 
БДС ISO 

8297:2005 
290/2012 95,8 - - - - - - - 

29 

Еквивалентно ниво на 

шума в мястото на въздей-

ствие - ул."Акад. Андрей 

Стоянов" - с. Лозево (L) 

dB(A) 
БДС 

15471:1982 
290/2012 38,4 0,3 45 22,1 1018 44,2 1,4 няма 

* Съгласно Условие № 12 от Комплексно разрешително № 333-Н0/2008 г. на „Хибриден център по свиневодство”АД, гр. Шумен. 

 

 Използвани при изпитването технически средства: интегриращ шумомер “Brüel & Kjær” тип 2250 (идент. № 2551264), звуков калибратор “Brüel & Kjær” тип 

4231 (идент. № 2552629), уред комбиниран измервателен тип 410-2 “Testo” (идент. № 38503132/708), барометър цифров тип GTD 1100 “Greisinger electronic” (идент. № 

3-37624). 

 Настоящият протокол се състави в 4 еднообразни екземпляра. 

 Неразделна част от този протокол е Протокол от собствени измервания на нивата на шум № 290/19.07.2012, план-скица на обекта и на разположението на 

точките на измерване (Приложениe № 1). 

 Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. 

 Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване. 

 Извършил изпитването:        Р-л на изпитвателната лабораторията: 

 инж. Атанас Танев  ………………      Милен Кънчев           …………………  

      Дата: 19.07.2012 г. 
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Приложение № 8 

ДО ДИРЕКТОРА НА БДЧР 

гр. Варна, ул. ”Ал.Дякович” № 33 

 

 

 

 

ДОКЛАД 
 

от Марияна Димитрова Георгиева 

в качеството си на Изпълнителен директор на „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО 

СВИНЕВЪДСТВО” АД, гр. Шумен 

 

ОТНОСНО: изпълнение условията в разрешително № 2153 0016/19.11.2010 г. 

за водовземане/ползване на воден обект за 2011 г. 

съгласно изискванията на Чл. 48, ал.1,т12 от Закона за водите 

 

 

1. Цел на водовземане: 

 

 Животновъдство; 

 Питейно-битови цели 

 

2. За състоянието на съоръженията: 

 

Свинекомплексът се снабдява с вода за животновъдство и питейно-битови цели от 

собствен водоизточник (1 бр. сондажен кладенец), разположен на 7 км север-северозапад от 

свинекомплекса, в землището на с. Панайот Волов. Около водовземното съоръжение е 

изградена санитарно охранителна зона (СОЗ) в съответствието с изискванията на Наредба № 

3 от 16.10.2000 г. за условия и реда за проучване. Проектиране, утвърждаване и експлоатация 

на санитарно охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване. Зоната е учредена със Заповед № 5/20.09.2007 г. СОЗ е приета от назначена 

със Заповед № 41/21.07.2011 г. комисия на 26.06.2011 г. Съставен е приемателен протокол за 

приемането на изградената зона около водоизточника. 

 

3. По изпълнение на условията поставени в разрешителното: 

 

3.1. Определяне на използваните водни количества 

 наличие на измервателно устройство-брой: 

За измерване на използваните водни количества са монтирани 2 бр. разходомерни 

устройства: 

- за общото количество използвана вода от водовземното съоръжение – РУ 

№ 082974, монтирано при водоизточника; 

- за използваното количество вода за питейно-битови цели – РУ № 1001212, 

монтирано на вход административна сграда. 

 състояние на измервателното устройство: 

Разходомерните устройства са в отлично състояние. Разходомерните устройства са 

сертифицирани с издадени от акредитирни фирми сертификати за годност от 2011 

г. 

 пломбиране на измервателното устройство: 

Разходомерните устройства са пломбирани с пломби на БДЧР, за което са 

съставени констативни протоколи. 

 повреди през отчетния период: 



През отчетния период не са възниквали аварии и повреди в измервателните 

устройства 

 

3.2. Изпълнение на собствен мониторинг 

 наличие на дневник за ползваните количества: 

Заведен е дневник, в който ежемесечно се вписват показанията на разходомерните 

устройства и съответните количества използвана вода за дадения месец. 

 водни количества-ползвани през периода 01.01.2012 -31.12.2012 г. 

Съгласно представена В БДЧР декларация по Чл. 194б от Закона за водите 

използваните количества вода са както следва: 

- общо водовземане за периода – 43 774 m
3
; 

- за животновъдство – 41 646 m
3
; 

- за питейно-битови цели – 2 128 m
3
. 

 представени протоколи от химичен анализ на водата: 

През 2012 г. е извършен анализ на водата от водовземното съоръжение по 

показателите описани в издаденото разрешително за водовземане. Копие от 

протокол 1892кв/08.08.2012 г. е представен с писмо с Вх. № 26-00-3290/29.08.2012 

г. 

 

3.3. Други условия. 

През периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г. не са възниквали случаи на непосредствена 

заплаха за предизвикване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на 

подземните води. За посочения период не са възниквали предпоставки за възникване на 

аварии, пожари и катастрофи. 

 

4. По такси за водите: 

4.1. Дължими за периода 01.01.2012 до 31.12.2012 г. 

Дължимата така водовземане за посочения период е 2012,46 лв. Таксата е заплатена 

веднага след полученото съгласувателно писмо от БДЧР с Изх. № 26-00-107(4)/19.02.2013 г. 

 

4.2. Платени такси за периода 01.01. 2012 до 31.12.2012 г. 

Дължимата така водовземане за посочения период е 2012,46 лв. Таксата е заплатена 

веднага след полученото съгласувателно писмо от БДЧР с Изх. № 26-00-107(4)/19.02.2013 г. 

 

4.3. Неизплатени задължения от такси за минали периоди. 

Не 

 

7. По извършени проверки от контролния орган през отчетния период 

7.1. Дадени предписания: 

Не 

 

7.2.Изпълнени предписания: 

Не 

 

8. Проблеми и трудности при изпълнение условията в разрешителното: 

Не 

 

 

Дата: 25.03.2013 г.       Изготвил: ................................. 

 

Забележка:  попълва се само информацията, която се отнася до конкретното 

водовземане/ползване. 


	ÃÄÎÑ ÕÖÑ ÀÄ 2012.pdf
	Ïðèëîæåíèå ¹ 1 Ãåíïëàí.pdf
	Ïðèëîæåíèå ¹ 2 Ïëîùàäêè îòïàäúöè.pdf
	Ïðèëîæåíèå ¹ 3 Äîãîâîð òîð.pdf
	Ïðèëîæåíèå ¹ 4 Ïðîòîêîë ÑÏÈ øóì.pdf
	Ïðèëîæåíèå ¹ 5 Ïðîòîêîë èçïèòâàíå øóì.pdf
	Ïðèëîæåíèå ¹ 6 Ìîíèòîðèíã ïî÷âè.pdf
	Ïðèëîæåíèå ¹ 7 Ìîíèòîðèíã âîäè.pdf
	Ïðèëîæåíèå ¹ 8 Äîêëàä âîäîâçåìàíå.pdf

