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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

1. BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники 

2. ISO (International Standardization Organization)- Международна организация по 

стандартизация 

3. PLUME - софтуер за моделиране разпространението на емисиите в атмосферата 

4. бр. - брой 

5. БТ – безопасност на труда 

6. ВиК – водоснабдяване и канализация 
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14. НДНТ – най-добри налични техники 
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16. ПДК - пределно допустима концентрация 

17. ПМС – постановление на Министерския съвет 

18. пр. – продукт 

19. ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води 

20. ПУП – Подробен устройствен план 

21. РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите 
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23. БДС – български държавен стандарт 

24. ГСМ – гориво за смазочни материали 

25. изм. – изменение 

26. доп. – допълнение 

27. ЛОС – летливи органични съединения 

28. ХН – хигиенни норми 

29. СНЕ – схема за намаляване на емисии 

30. ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

31. ННЕ – норми за неорганизирани емисии 

32. СНЕ - стойност на неорганизираните емисии 
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35. ОР – органични разтворители 
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37. Наредбата за КР - Наредба за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни, приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 г. Обн. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 

г., попр. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012 г. 

38. НДЕ - норми за допустими емисии 

39. РЕН – редуцирани емисионни норми 

40. БД – басейнова дирекция 

41. БДУВДР – басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район 
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ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ: 

1. dB – децибел 

2. g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3 

3. Gcal - гигакалория 

4. Gcal/t - гигакалории на тон 

5. Hz – херц 

6. kCal/t – килокалория на тон 

7. kg/m3 – кг/м3  

8. kg/t (кг/т) – килограма на тон 

9. kg/y (кг/год.) – килограма за година 

10. kWh - киловат часа 

11. kWh/y - киловат часа за година 

12. kWh/m3 - киловат часа на м3 

13. kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт 

14. l – литър 

15. l/сек. (l/s)- литри на секунда 

16. m3 - кубични метра 

17. m3/h; (м3/ч) – м3 за час 

18. m3/y; (м3/год.) - м3 за година 

19. mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър 

20. mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър 

21. mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3 

22. MW – мегават 

23. МWh - мегават-часа 

24. МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина 

25. МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година 

26. Nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър 

27. Nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час 

28. Nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година 

29. t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година 

30. t/h; (т/ч) – тона за час 

31. хил. т - 1 000 (хиляда) тона 

32. тегл.% - тегловни проценти 

33. g/h – грама за час 

34. g/ед.к - грама за единица капацитет 
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I. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО 

A. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1. ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО 

Настоящото заявление е изготвено на основание изискванията на Директива за КПКЗ 

(96/61/ЕС), Закона за опазване на околната среда, чл. 117, ал. 1 (ДВ бр. 62/2015 год., изм. и доп., 

бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г.), Наредба за условията и реда за издаване на 

комплексни разрешителни (Приета с ПМС № 238 от 2.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 

г., попр., бр. 97 от 8.12.2009 г., изм. и доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., бр. 

5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.), както и законодателството в областта на опазването 

на околната среда на Република България и включва пълно описание на дейността и 

разположението н: 

• „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване” – „Нова 

инсталация“ по смисъла на ЗООС и 

• „Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки“ - „Нова инсталация“ 

по смисъла на ЗООС, 

технологичните процеси и използваните суровини, спомагателни материали и горива за 

осъществяване на основната дейност на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс 

с. Варана и всички съпътстващи съоръжения. В настоящото заявление са използвани данни и 

заключения от проведената процедура по реда на глава шеста, раздел III на ЗООС, приключила 

с Решение № ПН 3-3/2018 r. пo oцeнкa нa въздействието върху околната среда. 

В графичен и табличен вид е представена пълна информация за наличните точкови 

източници на емисии, количества и характеристика на вредните вещества, емитирани с 

отпадъчните газове и отпадъчните води от производствената площадка на дружеството. 

Натрупан фактологичен материал, данни от предвидената дейност, проектни и научни 

разработки, анализи и изследвания, извършвани през предишни години, са включени в 

основните текстове или като приложения към настоящия материал. 

 Данните, отразяващи количествените характеристики на производствените дейности, 

разхода на суровини, спомагателни материали, горива и енергия са представени от 

фактологични данни на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана и други 

действащи свинекомплекси за предвиденото производство. 

 В съответствие с разпоредбите на Чл. 122, ал.2, т. 11 и 12 от ЗООС (ДВ, бр. 32 от 

24.04.2012 г.) и т. 9 от раздел ІІ на Приложение 1 на Наредба за условията и реда за издаване 

на комплексни разрешителни (Приета с ПМС № 238 от 2.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 

9.10.2009 г., попр., бр. 97 от 8.12.2009 г., изм. и доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 

11.09.2012 г., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) към настоящото заявление за 

издаване на комплексно разрешително е представен Доклад за базовото състояние на 

площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана (Приложение 

№ I.1-1). 

При необходимост или при поискване на контролните органи, издаващи 

разрешителното, „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана ще 

предостави допълнително данни или информация. 
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„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 

гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

 Оператор подаващ заявлението: 

Наименование на оператора:  „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД 

ЕИК:      115715342 

Адрес:     гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

Законен представител:  Юлияна Петрова Николова – Изпълнителен 

директор 

Телефон за контакти:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     j.nikolova@boniholding.com 

Наименование на площадката: свинекомплекс с. Варана 

Адрес на площадката: поземлен имот с № 050028, землището на с. Варана, 

ЕКАТТЕ 10080, общ. Плевен 

Законен представител:  Юлияна Петрова Николова – Изпълнителен 

директор 

Телефон за контакти:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     j.nikolova@boniholding.com 

Лице за контакти:   Володя Гичев 

Телефон за връзка:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     v.gichev@boniholding.com 

 

Съгласно §, т. 43 от ЗООС (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 103 от 2009 г., бр. 32 от 2012 

г., в сила от 24.04.2012 г.) "Оператор" е всяко физическо или юридическо лице, по отношение 

на което е налице една от следните характеристики: 

а) експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация, 

включително част от нея; 

б) контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или 

инсталация, включително част от нея; 

в) разпорежда се и взема решения относно настоящото или бъдещото функциониране 

на предприятието, съоръжението и/или инсталацията, включително част от нея. 

Съгласно приложените документи е видно, че „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД 

отговаря на следните характеристики: 

а) експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация, 

включително част от нея; 

в) разпорежда се и взема решения относно настоящото или бъдещото функциониране 

на предприятието, съоръжението и/или инсталацията, включително част от нея. 

Заявлението не съдържа поверителна информация. 

2. ПО ДЕЙНОСТТА, ЗА КОЯТО СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ 

2.1. Собственост 

2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс, e-mail на собственика на дейността 

mailto:j.nikolova@boniholding.com
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„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 

гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

Наименование на оператора:  „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД 

ЕИК:      115715342 

Адрес:     гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

Законен представител:  Юлияна Петрова Николова – Изпълнителен 

директор 

Телефон за контакти:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     j.nikolova@boniholding.com 

2.1.2. Адрес за кореспонденция 

Адрес:     гр. Левски 5900, Пощенска станция, ПК 65 

2.1.3. Адрес на централното управление 

Адрес:     гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

2.1.4. Регистрационен номер 

Наименование на оператора:  „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД 

ЕИК:      115715342 

2.1.5. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху 

който са изградени или ще се изградят инсталациите и съоръженията 

Наименование на оператора:  „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД 

ЕИК:      115715342 

Адрес:     гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

Законен представител:  Юлияна Петрова Николова – Изпълнителен 

директор 

Телефон за контакти:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     j.nikolova@boniholding.com 

Географски координати на условен геометричен център на производствената 

площадка: 

• N 43°22' 09.40" 

• E 25°12' 07.62" 

2.1.6. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления 

имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността 

Наименование на оператора:  „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД 

ЕИК:      115715342 

Адрес:     гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

Законен представител:  Юлияна Петрова Николова – Изпълнителен 

директор 

Телефон за контакти:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     j.nikolova@boniholding.com 

2.1.7. Име на оператора. 
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„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 

гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

Наименование на оператора:  „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД 

2.2. Категория на промишлената дейност съгласно приложение № 4 към ЗООС 

Категорията на промишлената дейност на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – 

свинекомплекс с. Варана е определена съгласно Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС 

- т. 6.6 (а „Интензивно отглеждане на птици или свине: б) с над 2000 места за свине за угояване 

(над 30 килограма), и в) с над 750 места за свине майки“. 

Таблица I.A.2.2-1. Инсталации попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

№ Наименование на 

инсталацията 

Позиция 

на 

дейността 

по 

Приложе

ние 4 към 

ЗООС 

Описание на 

дейността 

Проектен 

капацитет 

Използван 

капацитет 

2018 год. 

Персонал 

2018 год. 

1.  Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

свине за угояване /с 

тегло над 30 кг/ 

т. 6.6 б) 

Отглеждане на 

свине за угояване с 

тегло от 30 до 110 

кг 

20 800 бр. 

места 
0 

90 2. Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

свине – майки /вкл. 

ремонтни животни/ 

т. 6.6 в) 

Отглеждане на 

свине – майки, 

заплождане, 

опрасяване и 

отглеждане на 

малки 

2 550* бр. 

места 
/2250 бр. места 
за майки и 300 

бр. места за 

ремонтни свине/ 

0 

*Съгласно указания на МОСВ ремонтните животни следва да се разглеждат като част от инсталация за 

интензивно отглеждане на свине майки. С проведената процедура по реда на Глава VI от ЗООС са предложени и 

одобрени 2250 места за свине-майки и 300 места за ремонтни животни. Така общата бройка на местата в 

инсталацията възлизат на 2550. 

Таблица I.A.2.2-2. Инсталации не попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

№ Наименование на 

инсталацията 

Позиция 

на 

дейността 

по 

Приложе

ние 4 към 

ЗООС 

Описание на 

дейността 

Проектен 

капацитет 

Използван 

капацитет 

2016 год. 

Персонал 

2016 год. 

1.  Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

подрастващи 

прасета /с тегло до 

30 кг/ 

- 

Отглеждане на 

подрастващи 

прасета с тегло от 8 

до 30 кг 

12 000 бр. 

места 
0 90 

 „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД кандидатства за издаване на комплексно 

разрешително във връзка с експлоатацията на: 

• „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване” – „Нова 

инсталация“ по смисъла на ЗООС и 
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„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 

гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

• „Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки“ - „Нова инсталация“ 

по смисъла на ЗООС, 

Данните в заявлението са представени за единица капацитет – 1 бр. скотоместо/жизнен 

цикъл в Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване и 1 бр. скотоместо/година 

в Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки. Количествата използвани ресурси, 

емисиите на отпадъчни газове и води, както и количествата на генерираните отпадъци са 

съобразени с капацитета, за който „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД кандидатства. 

Б. РЕЗЮМЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ. 

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗА КОЯТО СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ. 

1.1. Кратко описание на дейността. 

Свинекомплексът в землището на с. Варана е изграден през седемдесетте години на 

миналия век. По време на приватизацията обекта преминава в частна собственост и не е 

експлоатиран. През 2013 г. „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД закупува имота, в едно с 

прилежащите сгради и съоръжения с цел възстановяваване експлоатационното им 

предназначение и извършване на интензивно отглеждане на свине. 

Имотът, в който са разположени инсталациите и всички свързани с експлоатацията 

сгради и съоръжения, е собственост на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД съгласно 

Нотариален акт за продажба № 192 от 11.08.2016 г., том 4, per. 3325, дело 466, вписване в 

Служба по вписванията РС-ЛЕВСКИ, Вх.per. № 2648, от 13.08.2016 г., Акт №21. той VI, дело 

850 от 2016 г., Нотариален акт за продажба № 177 от 26.08.2013 г.. том 5. per. 4205. дело 555, 

вписване в Служба по вписванията РС-ЛЕВСКИ, Вх.per.№ 3476, от 26.08.2013 г., Акт № 35, 

топ VIII, дело 1350 от 2013 г. и  Нотариален акт за покупко-продажба № 178, том 5, рег. № 

4209, дело № 556 от 2013 г./Приложение № I.1.1/. 

Предвижда се реконструкция и модернизация на съществуващи сгради и 

възстановяване дейността на свинекомплекс с местоположение: ПИ № 050028, в м. „Дудина“, 

земл. на с. Варана, общ. Левски, обл. Плевен, с площ 209.754 дка, начин на трайно ползване 

„животновъдна ферма“, със съществуващи в него 71 сгради. Ще се извърши реконструкция на 

17 сгради за интензивно отглеждане на свине майки, 5 сгради за интензивно отглеждане на 

подрастващи и 15 сгради за интензивно отглеждане на свине за угояване. В процеса на 

реконструкция ще се извърши изграждане на събирателни вани под пода на сградите и ще се 

оформи скарен под. Формираните екскременти ще се стичат в подподови стоманобетонни 

хидронепропускливи тунелни вани. Периода на строителството ще продължи около 20-24 

месеца. През това време ще се преустроят сградите и обслужващата инфраструктура. 

Експлоатационният процес е свързан с развитие на интензивно животновъдство с 

отглеждане на свине-майки, раждане на малки прасенца, отглеждане на подрастващи прасета, 

прасета за угояване, реализация на формираните почвени подобрители (животинските 

екскременти/тор) за отглеждането на технически култури. Обслужващите дейности включват 

административни услуги, техническа поддръжка, поддържане на чистотата в комплекса, 

санитарно-битово и здравно и ветеринарно обслужване, охрана и др. 

Капацитетът на свинекомплекса ще е за 2 550 места за отглеждане на свине-майки /2 

250 свине-майки и 300 места за ремонтни свине – стр. 2 от Решение по ОВОС № ПН 3-

3/2018 на РИОСВ - Плевен/, 12 000 места за отглеждане на подрастващи прасета и 20 800 
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„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 

гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

места за отглеждане на прасета за угояване, или едновременно отглеждане на общо до 35 050 

животни, обособени в 3 сектора на производство (инсталации): 

• свине майки и бозаещи прасета - отглеждането на до 2 550 възрастни животни 

(свине майки, нерези и ремонтни свине); 

• до 12 000 подрастващи прасета с тегло от 7 kg до 30-35 kg живо тегло; 

• до 20 800 прасета за угояване с тегло от 30 kg до 110-115 kg живо тегло 

(кланично). Експлоатационният процес включва изцяло интензивно отглеждане. 

Обслужващите дейности са свързани с поддържане на чистотата в комплекса, 

дезинфекционни дейности на помещенията, осигуряване на климатизация и 

компютърна поддръжка и др. 

Избраната технология на отглеждане се основава на следните принципи: 

• Ритмично и непрекъснато производство на прасета - за осъществяването му се 

прилага определена организация на производствения процес, т.е. поддържане 

на свине в резерв, от които в равни интервали от време се формира 

производствена група от заплодени свине. 

• 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 бялата зона се разполагат 

производствените сгради, в които се отглеждат различните категории свине. В 

черната зона са непроизводствените и административно-битовите сгради. 

Някои непроизводствени сгради се разполагат на границата между бялата и 

черна зона. Двете зони се разделят с ограда, изключваща всяко неконтролирано 

преминаване в другата зона. То се осъществява само през специално изградени 

филтри. 

• Изцяло пълно - изцяло празно - след престоя на животните за време, 

предвидено от циклограмата на производствения процес, за получаване на 

дадена междинна или завършена продукция, всички животни се изкарват и за 

определено време помещението остава празно. През този период се извършва 

почистване, измиване и дезинфекциране. След това помещението се запълва за 

един ден с животни от същата категория. 

• Ветеринарно-медицинска охрана - в помещенията, намиращи се в бялата зона, 

категориите свине се подреждат в следната последователност: нерези и 

заплождащи се свине; условно бременни свине; действително(доказано) 

бременни свине; кърмещи свине с прасета бозайници; ремонтни свине. 

• Еднопосочност на производствените линии - производствените сгради се 

разполагат така, че да се спазва естествения ход на производствения процес, 

без да става пресичане на пътищата на животните при преместването им от 

една категория или физиологична група 

Прилагат се и следните елементи: ранно отбиване на прасетата; кръглогодишно 

опрасване; 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. 

Описание на технологиите (дейностите при различните животни). 
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„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 

гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

1.1.1. Интензивно отглеждане на свине за угояване 

Естествено продължение на процеса на интензивно отглеждане на подрастващи 

прасета, е в инсталация за угояване на прасета. 

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

от 30 kg живо тегло до кланично тегло в границите 110-115 kg. живо тегло. Осигурени са 20800 

скотоместа в 15 сгради, като се подсигуряват площ за единица животни 0,8 m2. 

Инсталацията попада в обхвата на Приложение 4 (точка 6.6 б) на ЗООС; 

Прилагат се следните елементи: 

− Отглеждане на категориите свине в отделни помещения при конролиран 

микроклимат 

− Механизиране и автоматизиране на производствените процеси 

− Пълноценно и диференцирано хранене. 

Угояването на животните се осъществява за период от 90 дни, при среден дневен 

прираст над 0,800 kg. 

Отбитите прасета с живо тегло около 7 kg, след отбиването се преместват в 

помещенията за отбити прасета, където престояват 49 дни. След изтичането на този период 

прасетата са достигнали 30 kg жива маса и са готови да бъдат транспортирани в помещенията 

за угояване. 

Прасетата за угояване се отглеждат в 15 сгради със стоманобетонна конструкция. 

Обслужването на прасетата се осъществява по 2 броя пътеки. 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 и 

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

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

изпуска към към система за механично сепариране и съоръжения за съхранение в края на всеки 

производствен цикъл. 

Таблица № 1.1.2-1. Сградно разпределение на инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване 

№ Сграда №  Предназначение Брой етажи Площ Брой животни 

1 18 Сграда угояване 1 1 313.24 1 386 

2 19 Сграда угояване 1 1 307.74 1 386 

3 20 Сграда угояване 1 1 310.72 1 386 

4 21 Сграда угояване 1 1 310.38 1 386 

5 22 Сграда угояване 1 1 314.50 1 386 

6 23 Сграда угояване 1 1 309.69 1 387 

7 24 Сграда угояване 1 1 312.68 1 387 

8 25 Сграда угояване 1 1 311.93 1 387 

9 27 Сграда угояване 1 1 307.16 1 387 

10 28 Сграда угояване 1 1 307.28 1 387 

11 33 Сграда угояване 1 1 311.16 1 387 

12 34 Сграда угояване 1 1 308.84 1 387 
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13 35 Сграда угояване 1 1 307.28 1 387 

14 36 Сграда угояване 1 1 302.79 1 387 

15 37 Сграда угояване 1 1 302.79 1 387 

Фигура № 1.1.1-1. Боксове за отглеждане на свине за угояване 

 

1.1.2. Интензивно отглеждане на свине майки 

Разработена е технология за отглеждането на 2 550 места за отглеждане на свине-

майки /2 250 свине-майки и 300 места за ремонтни свине – стр. 2 от Решение по ОВОС № 

ПН 3-3/2018 на РИОСВ - Плевен/. Производствения процес е планиран и организиран така, 

че се отглеждат свине-майки от различни физиологични състояния, нерези и прасета 

бозайници. 

Осигурени са 2 250 с 2 - 2.5 m2 на скотомясто за свине майки в 17 сгради с 34 халета. 

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

тях, като се подсигурява площ от 2,72 m2. 

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. 

Прилагат се следните технологични елементи: 

− Кръглогодишно опрасване; 

− 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; 
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− Пълноценно и диференцирано хранене. 

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 6 сгради. Във всяка една от тях са обособени по две самостоятелни помещения. 

Новодоставените ремонтни прасета постъпват в съответната сграда където престояват около 

30 дни с цел аклиматизация и адаптация към основното стадо. В свинефермата ще се използва 

7 дневен ритъм на производство, което означава, че за четири дни трябва да се сформира една 

група свине-майки. Една група е броят на свинете-майки, които са заплодени за период от 7 

дни. В тази група влизат свинете-майки от основното стадо плюс ремонтните свине 

достигнали необходимото тегло и възраст, които са млади нераждали животни и имат 

предназначението да заменят тези свине-майки от основното стадо които са отпаднали от 

разплод (брак). Майките се настаняват в боксовете 7 дни преди предполагаемата дата на 

опрасване. Там те раждат и престояват заедно със своите прасета-сукалчета около 30 дни, до 

периода на отбиване. След отбиването отбитите свине майки се местят в сграда, където отново 

след 4-5 дни ще бъдат разгонени и готови за ново заплождане. 

В края на всеки един цикъл се предвижда 7 дни за почистване, дезинфекция и почивка 

на бокса. Стационарна установка доставя концентрираната фуражна смеска за свинята до 

хранилка монтирана 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 локално отопление на помещенията за майки – кърмачки /хялета от 2 до 7 вкл./. 

отоплението ще се извършва с газови джетове. 

Всички родили свине-майки след отбиването и адаптиралите се ремонтни свине 

достигнали възраст и тегло се преместват в друга сграда (свине-майки-заплождащи се, отдих), 

предназначена за изкуствено осеменяване. За целта в сградите се отглеждат и нерези, а също 

така е обособена лаборатория за добиване, преценка и разреждане на семенен материал. След 

престой от около 7 дни новосформираната група заплодени свине се преместват в следващата 

сграда, където прекарват около 30 дни като категория условно бременни. Животните, които 

проявят признаци на еструс през този период, обикновено около двадесетия ден се връщат 

обратно за повторно осеменяване. Животните проявили еструс и след второто осеменяване се 

бракуват. След този период от 30 дни групите се премества в сгради предназначени за 

категория бременни свине. 

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 система за механично сепариране и съоръжения за 

съхранение след края на производствения цикъл. 

Таблица № 1.1.2-1. Сградно разпределение на инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки 
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Фигура № 1.1.2-1. Боксове за отглеждане на свине-майки 

 

1.1.3. Интензивно отглеждане на подрастващи прасета 

Естествено продължение на процеса на интензивно отглеждане на свине-майки 

инсталацията за интензивно отглеждане на подрастващи прасета. 

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

от 7 kg. до достигане на 30 kg. живо тегло. Осигурени са 12 000 скотоместа в 5 сгради с 20 

халета (по четири халета на сграда), като се подсигурява площ от 0,4 кв.метра на ското място. 

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 7 кг до достигане на 30 кг. живо тегло. 

Прилагат се следните елементи: 

− Отглеждане на категориите свине в отделни помещения при конртолиран 

микроклимат; 

− Механизиране и автоматизиране на производствените процеси; 
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− Пълноценно и диференцирано хранене. 

Подрастващите прасета се отглеждат в 5 обособени за дейността 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 локално отопление, а 

зоохигиенните 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. 

Във помещения ще се поддържа здравословна среда с инсталиране на климатизационна 

и вентилационна системи и отоплителна модулна, мобилна система от газови джетове. 

Подът се оформя от ПВХ скари с цел повишаване комфорта на животните. 

Таблица № 1.1.3-1. Сградно разпределение при интензивно отглеждане на подрастващи прасета 

№ Сграда №  Предназначение Брой етажи Площ Брой животни 

1 26 Сграда подрстване 1 1 303.90 2 400 

2 29 Сграда подрстване 1 1 309.11 2 400 

3 30 Сграда подрстване 1 1 308.73 2 400 

4 31 Сграда подрстване 1 1 309.40 2 400 

5 32 Сграда подрстване 1 1 309.93 2 400 

Фигура № 1.1.3-1. Боксове за отглеждане на подрастващи прасета 

 

В процеса на интензивно отглеждане на животните от всички категории се използват 

следните основни принципи: 

• Ритмично и непрекъснато производство на прасета - За осъществяването му се 

прилага определена организация на производствения процес, т.е. поддържане на 

свине в резерв, от които в равни интервали от време се формира производствена 

група от заплодени свине. 
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• 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 - В бялата зона се разполагат 

производствените сгради, в които се отглеждат различните категории свине. В 

черната зона са непроизводствените и административно-битовите сгради. Някои 

непроизводствени сгради се разполагат на границата между бялата и черна зона. 

Двете зони се разделят с ограда, изключваща всяко неконтролирано 

преминаване в другата зона. То се осъществява само през специално изградени 

филтри. 

• Изцяло пълно – изцяло празно - След престоя на животните за време, предвидено 

от циклограмата на производствения процес, за получаване на дадена междинна 

или завършена продукция, всички животни се изкарват и за определено време 

помещението остава празно. През този период се извършва почистване, 

измиване и дезинфекциране. След това помещението се запълва за един ден с 

животни от същата категория. 

• Ветеринарно-медицинска охрана - В помещенията, намиращи се в бялата зона, 

категориите свине се подреждат в следната последователност: 

- нерези и заплождащи се свине 

- условно бременни свине 

- действително(доказано) бременни свине 

- кърмещи свине с прасета бозайници 

- ремонтни свине 

• Еднопосочност на производствените линии - Производствените сгради се 

разполагат така, че да се спазва естествения ход на производствения процес, без 

да става пресичане на пътищата на животните при преместването им от една 

категория или физиологична група 

• Прилагат се следните елементи: 

• Ранно отбиване на прасетата 

• Кръглогодишно опрасване 

• 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 

1.1.4. Система за третиране и съхраненеи на торови маси 

Свинекомплексът разполага с площадка за собствена ПСОВ чиито съоръженията са 

проектирани през 80-те години на миналия век и са морално и физически остарели. 

Предвидено е използване на система включваща следните елементи: 

Съоръжения по пътя на течните торови продукти: 

• Подподови стоманобетонни хидронепропускливи тунелни вани; 

• Механичен сепаратор 

• Събирателни резервоари 

• Ретензионна лагуна /извън площадката на инсталацията/ 
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Обобщена информация за процеса на интензивно отглеждане на свине е представена на 

блок-схемата показана по-долу: 

Фигура № I.Б.1.1.3-1. Блок-схема на процеса по интензивно отглеждане на свине 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Посочва се броят на работните часове и дни в рамките на една седмица за дейността. 

 Производствения процес на инсталациите е непрекъснат: 

• 24 h/d; 

• 7 d/w; 

− 365 d/yr. 

Административното звено, както и линията за опаковане и складиране се експлоатират 

на едно сменен режим – 8 часов работен ден. 

1.3. Планирана дата за начало на строителните работи. 

Строителството на свинекомплекса започва през осемдесетте години на миналия век. 

Въвеждането в експлоиатация на свинекомплекса не е свързано със СМР и не е 

необходимо издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ. 

1.4. Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство. 

 Най-общо производственият капацитет на Инсталацията за интензивно отглеждане на 

свине за угояване и Инсталация за интензивно отглеждане на свине - майки е представен в 

следващата Таблица I.Б.1.4-1. 

Таблица I.Б.1.4-1. Производствен капацитет на инсталация попадащи в обхвата на Приложение № 4 на 

ЗООС 

№ Наименование на 

инсталацията 

Проектен капацитет Реално 

използван капацитет 2018 г.  

Планиран капацитет 

2020 г. 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине за 

угояване 

 

 

Вода 

Електроенергия 

Фуражни смески 

Дезинфектанти 

Емисии в атмосферния въздух 

Отпадъци СЖП Торови маси 

Угоени 

свине към 

кланица 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на свине 

майки 

Сектор интензивно 

отглеждане на 

подрастващи 
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1.  

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

свине за угояване 

/с тегло над 30 кг/ 

20 800 бр. места 0 бр. места 20 800 бр. места 

2. 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

свине – майки /вкл. 

ремонтни 

животни/ 

2 550 бр. места 
/2250 бр. места за майки и 
300 бр. места за ремонтни 

свине/ 

0 бр. места 

2 550 бр. места 
/2250 бр. места за майки и 
300 бр. места за ремонтни 

свине/ 

Таблица I.Б.1.4-2. Производствен капацитет на инсталация не попадащи в обхвата на Приложение № 4 на 

ЗООС 

№ Наименование на 

инсталацията 

Проектен капацитет Реално 

използван капацитет 2018 г.  

Планиран капацитет 

2020 г. 

1.  

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на 

подрастващи 

прасета /с тегло 

над 30 kg/ 

12 000 бр. места 0 бр. места 12 000 бр. места 

1.5. Планирана дата на пускане в експлоатация. 

Свинекомплексът в землището на с. Варана е изграден през осемдесетте години на 

миналия век. По време на приватизацията обекта преминава в частна собственост и не е 

експлоатиран. През 2013 г. „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД закупува имота, в едно с 

прилежащите сгради и съоръжения с цел възстановяваване експлоатационното им 

предназначение и извършване на интензивно отглеждане на свине. 

Експлоатирането на свинекомплекса в едно с плануваните промени ще бъде съобразено 

с разрешаването им с условията на издаденото комплексно разрешително. 

1.7. Обобщени схеми, представящи планираната употреба на суровини, спомагателни 

материали, вода и енергия. 

 Данните в заявлението са представени за единица капацитет – 1 бр. скотоместо/жизнен 

цикъл в Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване и 1 бр. скотоместо/година 

в Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки. Количествата използвани ресурси, 

емисиите на отпадъчни газове и води, както и количествата на генерираните отпадъци са 

съобразени с капацитета, за който „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД кандидатства. 

 В следващите таблици са представени обобщени данни за употреба на суровини, 

спомагателни материали, вода и енергия. 

Таблица I.Б.1.7-1. Информация за разходни норми на инсталация за интензивно отглеждане на свине за 

угояване, попадаща в Приложение № 4 на ЗООС. 

№ Консуматив Дименсия Разход за единица 

капацитет 

Разход годишно 

1 2 3 4 5 

1 Вода (поене и охлаждане) m3 1,44 121 472 

2 Електроенергия MWh 0,009 759.2 
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Суровини: 

3 Фураж t 0,22 18 558 

Спомагателни материали: 

5 Дезинфектанти kg 0,01 844 

6 Медикаменти kg 0,002 169 

Таблица I.Б.1.7-2. Информация за разходни норми на инсталация за интензивно отглеждане на свине - 

майки, попадаща в Приложение № 4 на ЗООС. 

№ Консуматив Дименсия Разход за единица 

капацитет 

Разход годишно 

1 2 3 4 5 

1 Вода (поене и охлаждане) m3 13,20 33 660 

2 Електроенергия MWh 0,572 1 459 

Суровини: 

3 Фураж t 2,07 5 279 

Спомагателни материали: 

5 Дезинфектанти kg 0,08 204 

6 Медикаменти kg 0,02 51 

1.8. Информация, описваща използването на най-добри налични техники (НДНТ) и/или 

планираните действия, за постигане нивото на НДНТ. 

Прилаганите мерки за предотвратяване на замърсяването в съответствие с изискванията 

на Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ) на основание параграф 

3 от заключителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни (посл. изм. и доп. бр. 69 от 11.09.2012 година) утвърдена със Заповед № РД 

925/13.12.2012 година на Министъра на околната среда и водите и актуализирана Методика за 

попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително по отношение на раздел II, 

точка 3 „Използване на най-добри налични техники“ се извършва след сравнение на 

съществуващи и прилагани в промишлен мащаб техники за осъществяване на съответната 

дейност. Към момента на подаване на настоящото заявление няма Решение на Европейската 

комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), съгласно 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от 

инсталации за интензивно отглеждане на птици и свине. 

Разглежданите инсталации напълно съответстват с най-добрите налични техники 

описани в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за 

формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или 

свине. 

Основните въздействия върху околната среда, свързани с емисиите на амоняк във 

въздуха, както и азотни и фосфорни емисии в почвата, повърхностните и подземните води като 

резултат от образуването, съхранението и използването на оборски тор. Мерките за 

намаляване на тези емисии не предполагат ограничения на начина на съхранение, третиране 

или използване на оборския тор, а са отнесени до цялата верига от технологични процеси, 

включително стъпки за свеждане до минимум на образуването на оборски тор. Това започва с 

добро стопанисване (добри земеделски практики) и мерки в храненето и отглеждането, 

последвано от третиране и съхранение на оборския тор, и накрая разпространението му върху 

обработваеми земи. За да се предотврати редуцирането или анулирането на ползите от дадена 

мярка, приложена в началото на технологичната верига, от липсата на прилагани 
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технологични решения (на пример при управлението на оборски тор) по-нататък по веригата, 

то е важно да се прилагат концепцията за НДНТ. 

Концепцията за прилагане на най-добрите налични техники във фермата означава 

винаги прилагането на добри земеделски практики и хранителни мерки заедно с НДНТ в 

дизайна на животновъдните сгради. Освен това, НДНТ в намаляване на потреблението на вода 

и енергия също има своето важно значение. Съхранение на оборски тор и третирането на 

оборски тор в рамките на земеделското стопанство са източници на емисии, при които 

прилагането на НДНТ ще доведат до съществено редуциране на емисиите. 

Характерно в този животновъден сектор е, че проектирането и експлоатацията на 

системата за подслон на животните само по себе си е основна техника, което също допринася 

за цялостното екологично представяне. При изграждането на нови сгради и въвеждане на нови 

системи за отглеждане (какъвто е разглеждания случай), набелязаните параметри ще оказват 

основно влияние върху конкретния избор. Преминаването от една сградна система към друга, 

обикновено означава пълна замяна на системата, но в някои случаи изпълнението на 

незначителни промени в сградата, в която е инсталирана системата, ще бъдат достатъчни. 

Обикновено сградната система е дългосрочна инвестиция и това трябва да се вземе предвид 

при определянето на приоритетите на прилагането на най-добрите налични техники. 

 След извършените анализи и съпоставки, като заключение може да се отбележи, че 

Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване и Инсталацията за интензивно 

отглеждане на свине - майки, както и всички спомагателни инсталации и звена на 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД, напълно съответстват на описаните в референтния 

документ НДНТ. Използват се и са предвидени за изграждане модерни, автоматизирани 

технологични процеси, които значително редуцират както консумациите на ресурси, така и 

вредните емисии от процеса по отглеждане на свине. 

а) обстоятелства по чл. 123а, ал. 3 от ЗООС; 

Не са на лице такива обстоятелства. Разглежданите инсталации напълно съответстват с 

най-добрите налични техники описани в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

б) обстоятелства по чл. 123а, ал. 5 от ЗООС;  

При нормална експлоатационна работа „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД не се налага 

прилагане на Чл. 123а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда. 

в) обстоятелства по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС 

Разглежданите инсталации напълно съответства с най-добрите налични техники 

описани в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за 

формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или 

свине. 

1.9. Основание за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително. 
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Заявлението е изготвено на основание Чл. 117, ал. 1 на Закона за опазване на околната 

среда (ДВ бр. 91/2002 г. и посл. изм. и доп.), обхвата на Наредба за условията и реда за издаване 

на комплексни разрешителни (ДВ бр. 80/2009 г., и посл. изм. и доп.), както и Решение № ПН 

3-3/2018 r. пo oцeнкa нa въздействието върху околната среда. 

1.10. Справка за нормативните актове, инструкциите, изчислителните програми (за 

оценка на приноса към концентрациите в околната среда), които са използвани при 

попълване на заявлението. 

Разгледаните аспекти на работата на Инсталацията напълно съответстват на 

действащите към момента в Република България и ЕС нормативни актове. При извършване на 

оценката са използвани следните нормативни актове: 

✓ Директивата относно емисиите от промишлеността (комплексното предотвратяване 

и контрола на замърсяването) 2010/75/ЕС; 

✓ Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ 80/2009 

г. и изм. и доп.); 

✓ Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително 

съгласно параграф 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни, МОСВ, 2014 г.; 

✓ Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ); 

✓ Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн. ДВ, 

бр. 10/04.02.2000 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химичните 

вещества и смеси (Обн. ДВ, бр. 68/31.08.2010 г. ); 

✓ Регламент 1907/2006г. (EО) за регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химичните вещества; 

✓ Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 

2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 

смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за 

изменение на Регламент (ЕО) №  1907/2006; 

✓ Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване 

на последствията от тях (обн. ДВ, бр.39/2006 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, 

(pриета с ПМС № 152/30.05.2011 г., обн. ДВ., бр. 43 от 7 юни 2011 г.); 

✓ Закон за водите (обн. ДВ бр. 67/27.07.1999 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните 

води (обн. ДВ бр. 87/2007 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (Издадена от министъра на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г., в сила от 29.04.2011 г., изм. 

и доп., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.); 

✓ Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници (обн. ДВ бр. 27/2008 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба № 3 от 88/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр. 88/2000 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели (обн. ДВ бр. 30/2001 г. и изм. и доп.); 

mailto:j.nikolova@boniholding.com
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/ZZVVHVPP.doc
http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/legislation/LexUriServ_CLP.pdf
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/zvodite_bg.doc
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/naredba1.doc
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/naredba1.doc
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg9DrinkWat.doc
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg9DrinkWat.doc


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 30 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 

гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

✓ Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в 

канализационните системи на населените места (ДВ бр.98/2000 г.); 

✓ Наредба № 4 на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребители и за 

ползване на водоснабдителни и канализационни системи (ДВ бр.88/2004 г.); 

✓ Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 

13.07.2012 г.); 

✓ Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 

за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; 

✓ Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на околната 

среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.); 

✓ Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 

13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.); 

✓ Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Приета с ПМС № 271 от 

30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г.); 

✓ Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр. 29/1999 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

(Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 

г., в сила от 13.09.2013 г.); 

✓ Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (Изд. на МОСВ, МРРБ, МЗГ, 

и МЗ, обн. ДВ бр. 81 от 17.09.2004 г.); 

✓ Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС № 352 

от 27.12.2012 г., ДВ, бр. 2/2013 г.); 

✓ Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 

(приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г. обн. ДВ, бр. 2/2013 г.); 

✓ Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с 

ПМС № 355 от 28.12.2012 г. обн. ДВ. бр. 2/2013 г. и изм. и доп.); 

✓ Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/28.05.1996 г. и изм. и 

доп.); 

✓ Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии 

(обн. ДВ, бр. 64/2005 г. в сила от 06.08.2006 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба № 6 от 26 март 1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 

източници (обн. ДВ, бр.31/1999 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба № 7 от 3 май 1999 година за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.45/1999 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба № 12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици и олово в атмосферния въздух, в сила от 30.07.2010 г. 

✓ Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и 

очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на 

атмосферата – програмен продукт PLUME; 

✓ Закон за почвите (ДВ бр.89 2006 г., посл.изм. бр.89 от 06.11.2007 г.); 

✓ Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни 

вещества в почвите. В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната 

среда и водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на 

земеделието и храните (обн. ДВ. бр.71 от 12.08..2008 г); 
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✓ Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите (обн. ДВ. бр.19 от 13 

Март 2009 г.); 

✓ Закон за териториално и селищно устройство (ДВ бр. 29/1979 г., посл. изм. и доп. 

бр.14/1998 г.); 

✓ Закон за Защитените територии (ДВ бр. 113/11.11.1998 г., 1- 19, изм. ДВ бр. 98/1999 

г., ДВ бр. 28/ 2000 г.); 

✓ Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр.74/13.09.2005 г., посл. изм. И 

доп..); 

✓ Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг 

на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг 

и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната 

среда, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и 

водите, обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 12.02.2011 г.; 

✓ Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и 

на вредните ефекти на шума върху здравето на населението (обн. ДВ бр. 58/2006 

година); 

✓ Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда о 

промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие 

– утвърдена със Заповед № РД-613/08.08.2012 г.; 

✓ Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124 /1997г./ посл. изм. и 

доп. ДВ бр. 25/2001 г.); 

✓ Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите (ДВ бр. 81/2011). 

2. РАЗРЕШИТЕЛНИ. 

2.1. Компетентен орган по издаване на виза за проектиране и за издаване на разрешение 

за строеж. 

2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс и e-mail на компетентния орган по издаване на 

виза за проектиране, на чиято територия се извършва или ще се извършва дейността. 

Община Левски 

Адрес:  5900 бул. "България" №58 

Тел.:    0650/82448, 82016, 83220 

Факс:    0650/83195 

E-mail:    oblevski@abv.bg 

2.1.2. Виза за проектиране. 

За реализиране на инвестиционното намерение не е необходимо издаване на виза за 

проектиране. Свинекомплексът е съществуващ. 

2.1.3. Скица на поземления имот или извадка от действащ подробен устройствен план. 

 Като Приложение № I.2.1.3 прилагам скица № К21434/25.05.2017 г. за имот с номер 

050028 в землнието на с. Варана, ЕКАТТЕ 10080, общ. Левски. Площ на имота: 209.754 дка. 

Начин на трайно ползване: Животновъдна ферма. Вид собственост: Не юридически лица. 

Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. 
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2.2. Пречиствателна станция, в която ще се третират отпадъчните води от дейността - в 

случай че подателят на заявлението за издаване на комплексно разрешително предава 

отпадъчни води от работата на инсталациите за пречистване от друга фирма. 

2.2.1. Наименование, адрес, факс, телефон, e-mail на дружеството, в чиято 

пречиствателна станция постъпват отпадъчните води. 

Отпадъчните води от свинекомплекса няма да се предават за третиране в 

пречиствателна станция. Същите се управляват като странични животински продукти – тор. 

2.2.2. Копие от схемата на канализацията с мястото/местата на включване на 

отпадъчните води към канализационната система на приемника им и копие от договора 

между подателя и съответната фирма. 

Схема на канализацията с представени местоположение на съоръженията за събиране 

на отпадъчни води е представена в отделно приложение (Приложение № II.6.1-1). 

2.3. Компетентен орган за речния басейн. 

2.3.1. Наименование, адрес, телефон, факс, e-mail на басейновата дирекция. 

Басейнова Дирекция Дунавски район - гр. Плевен (БДДР-Плевен) 

Адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, п.к. 5800, п. кутия 1237 

Тел: +359 (0) 64/885100 

Тел/факс: +359 (0) 64/803342 

e-mail: dunavbd@bddr.org 

2.3.2. Копие от разрешително за заустване на отпадъчни води със схема на 

канализацията и мястото/местата на заустване. 

Не се извършва ползване на повърхностен (подземен) воден обект за заустване на 

отпадъчни води в повърхностен (подземен) воден обект. Дружеството не зауства отпадъчните 

води, формирани на площадка, в канализационна система. 

2.4. Решение за утвърждаване на окончателна площадка. 

 През 1975 г. в с. Варана, община Левски, област Плевен, започва изграждането на 

свинекомплекса. Инвеститор на обекта е Министерство на Земеделието – София, Национален 

аграрно-промишлен съюз, АПК Ленин – гр. Левски. Изграждането на свинекомплекса се 

финансира със средства на държавата – Министерство на земеделието – София и собствени 

средства на АПК  Ленин - гр. Левски. Предвидено е било в свинекомплекса да се отглеждат 

приблизително 44 000 бр./годишно, в това число свине-майки, подрастващи прасета и прасета 

за угояване. За бъдещото реализиране на този обект се отрежда терен с площ приблизително 

210 дка земеделска земя /с променен статут/ за животновъдна ферма. 

− 50 дка земя за изграждане на лагуна /в близост до свинекомплекса/; 

− Изграждане на далекопровод 20 kV /ел. ток/ от подстанция – гр. Левски: 

  1. далекопровод – основен 

  2. далекопровод – резервен 
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− изграждане на 4 бр. шахтови кладенци за снабдяване на свинекомплекса с вода 

за животновъдството и промишлени нужди; 

− изграждане на пътна връзка ведомствен път за връзка с републиканска мрежа. 

 Построяването /изграждането/ на СК  продължава до 1985 г. През всичките 10 години 

на строителство свинекомплексът преминава като собственост на различни организации и 

обединения на държавата /НАПС – ОАПС, НПО – Шумен и др./. 

 През 1986 г. е пуснат в действие и продължава да работи до 1992 г. като ЕООД 

“Варана“. През 1992 г. свинекомплекс „ЕООД Варана“ изпада в несъстоятелност . С решение 

на Окръжен съд - Плевен е назначен синдик, който разпродава на части имуществото на 

свинекомплекса. През 2002 г. синдикът продава ЕООД „Варана“ на фирма /“Елпин Трейд 

Интернешънъл“ АД/, която до 2013 г. не развива никаква стопанска дейност. През 2013 г. 

свинекомплексът е закупен от дружество „Свинекомплекс Дунав“ АД. Към 2018 г. 

свинекомплексът се реконструира и модернизира  с общ капацитет: 

 1. Свине – майки – 2550 бр.; 

 2. Подрастващи прасета – скотоместа 12000; 

 3. Прасета за угояване – скотоместа 20800; 

 „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД кандидатства за издаване на комплексно 

разрешително във връзка с експлоатацията на: 

• „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване” – „Нова 

инсталация“ по смисъла на ЗООС и 

• „Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки“ - „Нова инсталация“ 

по смисъла на ЗООС, 

По отношение инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на 

съществуващи работни помещения и възстановяване дейността на свинекомплекс“ в 

землището на село Варана, община Левски, област Плевен е проведена процедура по реда на 

Глава VI от ЗООС, за която е издадено Решение № ПН 3-3/2018 r. пo oцeнкa нa въздействието 

върху околната среда. на РИОСВ-Плевен (Приложение № I.2.4-1). 

3. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА: 

3.1. Въздух. 

 На територията на свинекомплекса на оператора „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД 

площадка с. Варана не се предвиждат съоръжения за пречистване на отпадъчните газове. 

Поради спецификата на производството  източници, емитиращи отпадъчни газове в 

атмосферния въздух от инсталацията за интензивно отглеждане на свине са изходните 

газоходи на вентилационните системи. Вентилацията  на сградите/халетата се класифицира 

като общообменна въздушна вентилация  на работна среда. При обичайната практика на 

отглеждането на свине в закрити помещения отработения от помещенията въздух се изхвърля 

директно в атмосферата без пречистване, т. е. съоръжения за пречистване на отпадъчните 

газове не се използват. Тази общоприета практика е в съответствие с изискванията за НДНТ 
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(Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 

- 2017). В публикуваното Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. 

за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици 

или свине са описани няколко вида/типа системи за пречистване на въздуха, но както е 

посочено в т. 3 Използване на НДНТ от заявлението, същите не са приложими за инсталацията 

на оператора поради технически и икономически причини. Въпреки, че не се предвиждат 

пречиствателни съоръжения, с прилаганите от оператора мерки се постига необходимото и 

изискуемо намаляване на емисиите на амоняк и други вредни вещества в атмосферния въздух.  

На площадката на свинекомплекса не се предвижда експлоатация на горивни 

източници. Отопляването на производствените помещения за новородени и подрастващи 

прасета ще е на гориво - природен газ, чрез газови джетове - газови горелки оборудвани със 

автоматично управление и вентилатор за по-ефективен пренос на затопления въздух. Към тези 

джетове не са предвидени изпускащи устройства за емисии в атмосферния въздух. 

Точкови източници/изпускащи устройства на замърсяване на атмосферния въздух от 

работата на свинефермата ще са вентилационната система на животновъдните помещения за 

отглеждане на животни. Изхвърлянето на отработения въздух от работните помещения на 

свинефермата ще се извършва чрез изпускащи устройства (покривни вентилатори) 

разположени на всяка от сградите за отглеждане на свине. На територията на площадката са 

разположени общо 365 бр. точкови източници на отпадъчни газове в атмосферния въздух 

(покривни вентилатори). 

В Приложение № II.5.2-1 е представен генплан на площадката с обозначени на нея 

всички изпускащи устройства. В легендата към генплана е посочено кое изпускащо 

устройство към коя инсталация на площадката се отнася. 

Предназначението на вентилацията е да поддържа физичните свойства и химическия 

състав на въздуха в помещенията в оптимални за животните граници. Тя трябва да отстранява 

излишните топлина, влага и вредни газове от помещенията, а също така и механичните 

замърсители на въздуха – прах, микроорганизми и др. и да доставя на животните чист въздух 

с достатъчно кислород.  

Чрез вентилаторите в атмосферата се изпускат основно емисии на амоняк, както и 

малки количества метан и диазотен оксид. 

Неорганизирани емисии постъпват в атмосферния въздух от площните и мобилни 

източници. До настоящия момент практиката показва, че в случаите, когато има такива 

тяхното количество е пренебрежимо малко и не влияе както на КАВ в района, както и на 

работната среда вътре в помещенията на производствата. 

Замърсяването на околната среда с неорганизирани прахови частици е възможно по два 

механизма: 

• първично (директно); 

• вторично (индиректно) - когато утаена прах по пътищата или в района бъде 

издигната във въздуха от силен вятър или от движение на транспортни средства. 

Първичното замърсяване е сведено до минимум чрез капсуловане на възможните 

източници на прах. Вторичното замърсяване се предотвратява чрез създадена организация за 
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почистване на всички пътища в района на дружеството. За минимизиране количество на тези 

емисии се поддържа хигиена на пътищата и складовите площи, не се допуска разпиляването 

на суровини или отпадъци на площадката на отделните цехове. 

Площни източници 

Площни източници на неорганизирани емисии на площадката на свинекомплекса не се 

очакват. Емисиите на вредни вещества от инсталацията за интензивно отглеждане на свине се 

изпускат организирано. 

Като площни източници могат да бъдат определени откритите съоръжения /площадки 

и резервоари/ за съхранение на торови маси. 

Мобилни източници 

Към категорията на неорганизираните емисии условно може да се отнесат отработените 

газове от превозни средства (МПС), които работят на територията на площадката. Те, както и 

техните разходи на гориво, са сравнително малко, поради което замърсяването при тяхната 

експлоатация ще бъде незначително, ограничено на територията на площадката и в рамките 

на допустимите норми. Транспортната техника се поддържат в добро техническо състояние с 

оглед да не се допуска преразход на гориво, а от тук и неорганизирани емисии от мобилни 

източници. 

При необходимост ще се изпълняват и изискванията на чл. 70 и чл. 71 на Наредба № 1 

от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани 

в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.  

Емисии, отделяни от производствените халета за отглеждане свине в резултат от 

чревната ферментация и от управлението на торовите маси: 

При чревната ферментация на отглежданите свине се отделят метан и амоняк, като 

особено внимание се обръща на последния. Емисиите се отвеждат  в  атмосферния  въздух 

чрез  365 бр.  вентилатори,  монтирани   на сградите. Вентилаторите са смукателни и имат за 

цел да извършат въздухообмен на въздуха в халетата с цел регулиране на параметрите на 

микроклимата в тях – температура и влажност, като управлението им е автоматично с помощта 

на контролери и датчици. 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 3, пар. 8, Приложение IX на Протокола към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.) за 

съществуващи съоръжения за съхранение на тор, се изисква прилагане на мерки за намаляване 

на емисиите на амоняк. Тъй като съоръжението за съхранение на торта са разположена в 

границите на площадката на действащата инсталация и вече се експлоатират ще бъде 

разгледана ефективността на прилаганите мерки и/или необходимостта от прилагане на 

допълнителни мерки за редуциране на неорганизираните емисии. При оценяване на приетите 

от възложителя мерки за редуциране неорганизираните емисии на амоняк са взети в предвид 

посочени в документ GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING 

AMMONIA EMISSIONS FROM AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014 насоки. 
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 Съществуват няколко метода за намаляване емисиите на амоняк (NН3), които са 

подборно разработени в ръководствата за добри земеделски практики. Най-общо те са 

следните.  

 Чрез регулиране на състава на храната. По-добро съчетание на протеините в храните. 

Тази практика зависи от вида на добитъка, който се отглежда (в кой конкретен SNAP CODE 

между 100901 до 100915 попада). Тази практика води до по-малко намаляване емисиите на 

амоняк в сравнение със следващата. 

 Чрез добро стопанисване. Намаляване замърсените с тор повърхности, водещо до 

намаляване на емисиите. Отглеждане на вън може да доведе до намаляване на температурата, 

а от там и на изпаренията на амоняк от торта. За отглеждане на свине има много ефикасна 

техника с подвижни подове, чрез които се отвежда течната и твърда торови фракции.  

 Система за обработка на торта. Отделяне на твърдата и течна торови фракции. Тази 

система води до значително намаляване емисиите на амоняк, тъй като от твърдата фракция те 

са сравнително малко. Компостиране на твърдата торова фракция води до повишаване на 

емисиите по време на процеса.  

 Правилно складиране. Покриване на ямите за тор намаляват емисиите на амоняк с 

около 80%. Тази система се комбинира и с добро стопанисване, т.е. навременно почистване на 

торта от сградите, съоръжения за бързо отвеждане на течната торова фракция, поддържане на 

постоянна температура (например при отглеждане на свине 15 градуса и т.н.). 

 С наличната към настоящия момент техника за отглеждане на свине за угоявване и 

подрастващи ще се използва следната мярка за намаляване на емисиите на амоняк: 

• използване на напълно решетъчни подове, „водна възглавница“ с вакуумна 

система. Чрез тази мярка се гарантира редуциране на емисиите с до 25 %. Тази 

мярка ще осигури съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение 

IX  на Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, 

еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то 

НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република 

България от 3.10.2005 г.). 

 По отношение животновъдните сгради за отглеждане на свине - майки са предвидени 

следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 

• използване на напълно решетъчни подове със събирателна вана, „водна 

възглавница“ с вакуумна система. Чрез тази мярка се гарантира редуциране 

на емисиите с до 65 %. Тази мярка ще осигури съответствие на съоръжението с 

изискванията на Приложение IX  на Протокол към Конвенцията от 1979 г. за 

трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване 

на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със 

закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от 

Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в 

сила за Република България от 3.10.2005 г.). 
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 Тези мерки са категоризирани като категория 1 съгласно Таблица 7 на документ 

GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 

 По отношение резервоарите за съхранение на течна торова фаза възложителя прилага 

следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 

− покриване на течната торова фаза с естествена кора. Чрез тази мярка се 

гарантира редуциране на емисиите с до 40 %. Тази мярка ще осигури 

съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение IX  на Протокол 

към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на 

далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и 

тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. 

- ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на околната среда и 

водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 

3.10.2005 г.). 

 Мярката се прилага и при съществуващото положение на инсталацията. Тази мярка е 

категоризирана като категория 2 съгласно Таблица 12 на документ GUIDANCE DOCUMENT 

ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM AGRICULTURAL 

SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 

 Като интензивно мирищещи вещества се разглеждат само тези вредни вещества, за 

които нормативната уредба не предвижда по-големи ограничения, обосновани с по-

отрицателни техни въздействия върху човешкото здраве и/или околната среда.   

Използването на територията на производствената площадка на „СВИНЕКОМПЛЕКС 

ДУНАВ“ АД, площадка с. Варана, общ. Плевен на съвременна технология за отглеждане на 

свине, както и спазените отстояния на обекта спрямо жилищните сгради съгласно българското 

законодателство са гаранция за това, че няма да има разпространение на неприятни миризми.  

Прилаганата технология покрива изискванията на НДНТ, “вертикален” BAT – Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs - 2017 

и Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на 

заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине, с 

което се гарантира ограничаването на неприятно миришещи вещества.  

При експлоатацията на халетата за интензивно отглеждане на свине за угояване се 

отделят малки количества от амоняк и метан, които може да се включат в категорията на 

интензивно миришещи вещества във въздуха.  

Действията и мерките,  които  оператора  ще  предприема  за  ограничаване  и  контрол  

на изпускането  на  интензивно  миришещи  вещества  и  неорганизирани  емисии  от  

площадката  на  свинекомплекса са  посочени  в  т.  5.3. Неорганизирани емисии и т. 3. 

Използване на НДНТ по - горе  в  настоящето заявление за издаване на комплексно 

разрешително. 

От направените моделирания с програмите PLUME и TRAFFIC ORACLE за 

въздействието на производствената дейност на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД, 

свинекомплекс в с. Варана, общ. Плевен, върху КАВ в района и направения анализ на 
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кумулативното въздействие в т. 5.5.4.6, може да се направи следния извод: обекта ще оказва 

влияние върху КАВ по отношение на замърсителя амоняк, но то ще бъде допустимо, тъй като 

максималните еднократни и средногодишни концентрации на замърсителя (включително с 

отчитане на взаимното кумулиране на източниците на емисии), ще бъдат по-ниски от 

нормативно определените ПДК. 

Забележка: Неразделна част от настоящата т. 5.5 е електронния носител със съответните 

DAT файлове, резултатите за максималното възможно еднократно замърсяване и 

изолиниите на приземните концентрации, получени чрез програмните продукти PLUME 

и TRAFFIC ORACLE (Приложение № II.5.5-1). 

3.2. Отпадъци 

Обобщени данни за образуваните производствени неопасни отпадъци от цялата 

производствена площадка са представени в следващата таблица. 

Таблица № I.3.2-1. Производствени отпадъци образувани от цялата площадка. 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 

Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Метални отпадъци 
02 01 10 5 Да 

Да - 

външни фирми 
Не 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 6 Да 

Да - 

външни фирми 
Не 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 1,5 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни фирми 

Таблица № I.3.2-2. Опасни отпадъци образувани от цялата площадка. 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 

Предварит

елно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0,5 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни фирми 

Отпадъци, чието 

събиране и обезвреждане 

е обект на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции 

18 02 02* 0,1 Да Не 
Да - 

външни фирми 

Луминесцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 0,5 Да 

Да - 

външни фирми 

Да - 

външни фирми 

Таблица № I.3.2-3. Строителни отпадъци образувани от цялата площадка. 
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Отпадък Код Количество 

[t/y] 
Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Бетон 17 01 01 1000 Да 
Да - 

външни фирми 
Да - 

външни фирми 

Тухли 17 01 02 500 Да 
Да - 

външни фирми 
Да - 

външни фирми 

Чугун и стомана 17 04 05 70 Да 
Да - 

външни фирми 
Не 

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите 

в 17 09 01, 17 09 02 и 17 

09 03 

17 09 04 1000 Да 
Да - 

външни фирми 
Да - 

външни фирми 

Таблица № I.3.2.4-1. Битови отпадъци образувани от производствената площадка. 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 
Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 15 Да Не 
Да - 

външни фирми 

На площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана не се 

извършва приемане на отпадъци.  

3.3. Отпадъчни води 

На територията на свинекомплекса на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД се формира 

следните потоци отпадъчни води: 

• Смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води, коийто 

включва: 

− производствени отпадъчни води – торови маси от 37 бр. животновъдни 

сгради; 

− битово-фекални отпадъчни води - от персонала, вследствие 

задоволяването на питейно-битовите му потребности, включително 

отпадъчни води от душовете в сградата на санитарния филтър. 

• Дъждовни води – от отводняване на покривни площи и облицовани терени на 

свинекомплекса 

Смесения поток отпадъчни води не се зауства във воден обект и/или градска 

канализация. Не се извършва пренос на отпадъчни води извън площадката на свинефермата 

(до ПСОВ). Образуваните такива се третират като страничен животински продукт и се 

използват за наторяване на земеделски земи. 

Към момента свинекомплексът разполага със собствено локално пречиствателно 

съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ), проектирано през 80-те години на XX век, което не 

функционира. Някои от съоръженията са в състояние, което изисква частичен ремонт. 

Налични са решетка, дъгово сито, система от резервоари, събирателна лагуна, компостна 
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площадка, събирателни резервоари. ИП предвижда реконструкция на ЛПСОВ, доставка и 

монтаж на сепараторна система (2 броя тип BAUER Separator S855 с капацитет 146 000 ш3/у), 

възстановяване на резервоари, помпи, тръбопроводи и лагуни към ЛПСОВ. Образуваните 

торови маси от всяка производствена сграда, посредством шламови помпи ще се 

транспортират по рехабилитираната площадкова канализационна система до 

реконструираната ЛПСОВ, където ще се отделя твърдата от течната съставни части. 

На площадката има изградена дъждовна канализационна система, която отвежда водите 

от покриви на сгради, пътища и утаители, и след преминаване през каломаслоуловител в 

ЛПСОВ, отива в басейн за дъждовни води. Очакваното количество дъждовни води, които ще 

се отвеждат от дъждовната канализационна система е 4785.75 m3/уr. На площадката има още 

съществуваща дъждоприемна траншея, от която при напълване с дъждовни води, същите се 

отвеждат към каломаслоуловителя в ЛПСОВ и в басейна за дъждовни води. 

 Схема на канализационната мрежа на площадката е показана в Приложение № ІI.6.1-1. 

3.4. Шум 

Основните източници на шум на промишлената площадка на „СВИНЕКОМПЛЕКС 

ДУНАВ“ АД са: 

• технологично оборудване в животновъдните сгради, излъчващо шум през 

ограждащите конструкции; 

• съоръжения, разположени на открито; 

• обслужващ транспорт (автомобилен, земеделска техника и др.). 

От оператора са предприети мерки за ограничаване на шумовото въздействие на 

площадката върху околната среда, по-значимите от които са: 

• Изолиране на източниците с високо съдържание на шум – електродвигатели, 

вентилатори; 

• Инсталиране на съвременни съоръжения с шумови характеристики, в рамките 

на разрешените нива; 

• Въвеждане на система за проверки и контрол на изправността на съоръженията. 

Площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД е разположена извън регулацията 

на с. Варана. Най-близките до свинекомплекса жилищни зони са разположени на над 1550 m 

в посока югоизток от границата на площадката. Поради разстоянието, дейността на 

свинекомплекса не е източник на шум за тези жилищни територии. 

Съгласно приложение № 2 на Таблица № 2 към чл. 5 на Наредба № 6 от 26 юни 2006г. 

за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 

части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 

методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 

върху здравето на населението граничните стойности на показателите на шума са както следва 

по границата на производствената площадка: 

• еквивалентно дневно ниво – 70 dB (А); 

• еквивалентно вечерно ниво – 70 dB (А); 

• еквивалентно нощно ниво – 70 dB (А). 
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в мястото на въздействие (най-близката граница на жилищна зона):  

• еквивалентно дневно ниво – 55 dB (А); 

• еквивалентно вечерно ниво – 50 dB (А); 

• еквивалентно нощно ниво – 45 dB (А). 

Типичните източници на шум за определен брой специфични дейности са показани в 

следващата таблица. Нивата на звукова мощност се предвидени до източника или на млко 

разстояние. 

Таблица № I.3.4-1. Типични нива на шум 

Източник Продължителност Честота Период Ниво на звукова 

мощност 

dB(A) 

Шум от сгради непрекъснато непрекъснато непрекъснато 67 

Хранене 

Угояване 

майки 

1 час дневен ден  

93 

99 

Движение на 

продукция 

2 часа дневен ден 90 - 110 

Почистване и 

третиране на 

торови маси 

2 чада дневен ден 88 

Вентилация непрекъснато непрекъснато непрекъснато 43 

Поради значителната отдалеченост от точката на въздействие посочените нива на шум 

ще бъдат редуцирани многократно. Посочените стойности са в пълно съответствие с 

граничните стойности описани в Приложение № 2, Таблица № 2 на Наредба № 6/26.06.2006 г 

за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 

части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 

методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума 

върху здравето на населението. 

При експлоатация на инсталациите с максимален капацитет не се предполага 

отклонение от прогнозните нива на шум описани в горните таблици. Предвидените за 

монтиране вентилатори са с ниски шумови емисии, а сградите са напълно изолирани от 

околната среда – не се предполага разпространение на шум от отглежданите животни. 

3.5. Риск 

Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване и инсталацията за 

интензивно отглеждане на свине - майки не подлежи на оценка на риска от голяма авария. Не 

е необходимо да се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 

или за ограничаване на последствията от тях, за живота и здравето на хората и за околната 

среда. 

Съществуващата инсталация, както и предвидените промени, не е класифицирана и не 

попада в обхвата на понятието „предприятие с нисък рисков потенциал” и респективно не 

подлежи на разрешително по чл. 104 от ЗООС. 

4. СТАНОВИЩА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА КЪМ ДАТАТА 

НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 
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 Свинекомплексът в землището на с. Варана е изграден през осемдесетте години на 

миналия век. По време на приватизацията обекта преминава в частна собственост и не е 

експлоатиран. През 2013 г. „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД закупува имота, в едно с 

прилежащите сгради и съоръжения с цел възстановяваване експлоатационното им 

предназначение и извършване на интензивно отглеждане на свине. 

 „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД кандидатства за издаване на комплексно 

разрешително във връзка с експлоатацията на: 

• „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване” – „Нова 

инсталация“ по смисъла на ЗООС и 

• „Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки“ - „Нова инсталация“ 

по смисъла на ЗООС, 

По отношение инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на 

съществуващи работни помещения и възстановяване дейността на свинекомплекс“ в 

землището на село Варана, община Левски, област Плевен е проведена процедура по реда на 

Глава VI от ЗООС, за която е издадено Решение № ПН 3-3/2018 r. пo oцeнкa нa въздействието 

върху околната среда. на РИОСВ-Плевен (Приложение № I.2.4-1). 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО, КОЯТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, 

ИЗДАВАЩ РАЗРЕШИТЕЛНОТО 

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ЗА КОЯТО СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

Община Левски се намира в Северозападен район за планиране на ниво NUTS II на 

България както и се явява част от област Плевен на ниво NUTS III. Територията на община 

Левски граничи с общините: Никопол, Белене, Свищов, Левски, Летница, Пордим и малка част 

с територията на община Плевен. 

Община Левски обхваща територия от 414,7 кв. км., което е 2,1% от Северозападния 

район за планиране и 8,9% от област Плевен. Включва в себе си тринадесет населени места: 

град Левски, който е административен център на общината и селата Асеновци, Аспарухово, 

Божурлук, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Стежерово, 

Трънчовица, Варана. 

През територията на общината преминават важни транспортни коридори -първокласен 

път от републиканската пътна мрежа I-3, /част от международен път Е-83/ и четири 

третокласни пътя III-301, III-303, III-304 и III-30002. Една от най-значимите транспортни 

връзки е железопътната линия София-Варна, чрез която общината се свързва с други по-

големи административни центрове като Троян, Ловеч и Свищов. 

Селищната мрежа на община Левски е формирана от 12 села и един град Левски. Освен 

функционален, гр. Левски е и пространствен център. Селищната мрежа се е формирала в 

характерен линеарен тип по продължение на р. Осъм и нейните притоци. Тази линеарност, 

характерна за тази част на Дунавската равнина е резултат от специфичните геоложки и 

хидрогеоложки условия и наличието на питейна вода единствено по протежение на речните 

долини. Най малкото село е с около 50 жители. Голяма част от населението на общината е 

съсредоточено в гр. Левски. 
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Фигура № II.1-1. Местоположение община Левски. 

 

Село Варана се намира в централна Северна България. Разположено е в община Левски, 

област Плевен. Въпреки малкото си жители, то все още остава будно и живо, запазило в себе 

си обичаите, традициите и красотата си. Още на входа си то разкрива една невероятна 

картинка на малките улички, покривите на къщите, баирчетата, зеленината си и не на последно 

място купола на красивата църква радвала някогашното многобройно население. В селото 

преобладава земеделска и животновъдска дейност.Земеделието е концентрирано в една ЧЗПК 

и няколко самостоятелни производители, а животновъдството е изцяло в частния сектор. 

Отглеждат се предимно овце, кози и крави. Земеделската и животновъдната продукция е 

екологично чиста, защото наоколо няма големи замърсители на почвата и въздуха. През селото 

минава река Ломя – уникална забележителност със запазена флора и фауна такава каквато е 

била някога – средище за много туристи. Също и няколко римски могили, които не са 

изследвани още. Обичаите в село Варана не се отличават от типичните обичаи характерни за 

региона. 

Село Варана е най-малкото село в община Левски с 53 души население по данни на 

НСИ за 2013 г. То се намира на 6,8 km от град Левски, а на юг от него преминава река Ломя. 

Планът на селището наподобява правоъгълник с улична мрежа предимно от фрактален тип. 

Гъстотата на застрояване е ниска, а типът е типичният за района. Землището на село Варана е 

на площ от 13,531 km2. 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 44 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 

гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

Свинекомплексът на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД е разположен в имот с № 

050028 в землището на с. Варана, ЕКАТТЕ 10080, общ. Плевен. Имота е разположен в 

северозападно с. Варана и източно от гр. Левски. Схема на местоположението на 

свинекомплекс на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД е представена на следващата фигура. 

Фигура № II.1-2. Местоположение на свинекомплекс в имот с № 050028 и с. Варана. 

 

 

Географски координати - N 43° 22' 09,40'' Е 25° 12' 07,62''. 

Характеристики на имота са - площ 209 754 кв.метра, находящ се в землището на село 

Варана, с ЕКАТТЕ 10080, Община Левски, местност “ ДУДИНА“, с начин на трайно полване: 

животновъдна ферма, при граници и съседи съгласно представена скица: 

− № 000035, Полски път на ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

− № 012020. Наводнена лив. на ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

− № 012019, Нива на "МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС - СЛИВЕН" АД 

− № 000149. Пасище, мера на ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

− № 000085. Полски път на ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

− № 000047, Пасище, иера на ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

− № 000156, Пасище, пера на ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

− № 076003. Шнроколистна гора на МЗГЛР-ДЬРМВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО 

− № 000156, Пасище, мера на ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

− № 076004, Шнроколистна гора на ИЗГАР-ДЬРгКАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО 

− № 000234, Пасище, мера на ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

− № 012044, Нива на ТРИФОН ИЛИЕВ МЛРИН0В 

− № 012043. Нива на СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ДИЧЕВСКИ 
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− № 012042, Нива на  ЕВГЕНИЯ СТЕОАНОВА ИВАНОВА 

− № 012033, Нива на ТРИФОН ИЛИЕВ МАРИНОВ 

− № 012026, Наводнена лив. на ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

− № 012032, Нива на ОЛИЯ МИЛЧЕВА КАРАМУКОВА и др. 

− № 012034, Наводнена ливада на ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

В синтезиран вид предназначението на земите в отделните псоки е, както следва: 

− от запад – полски път и наводнена ливади, собственост на община Левски; 

− от север – пасище/мера, собственост на община Левски; 

− от север/североизток – полски път, собственост на община Левски; 

− от юг/югоизток – пасище/мера, собственост на община Левски. 

1.1. Наименование, пълен адрес, телефон, факс. 

Наименование на оператора:  „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД 

ЕИК:      115715342 

Адрес:     гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

Законен представител:  Юлияна Петрова Николова – Изпълнителен 

директор 

Телефон за контакти:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     j.nikolova@boniholding.com 

Наименование на площадката: свинекомплекс с. Варана 

Адрес на площадката: поземлен имот с № 050028, землището на с. Варана, 

ЕКАТТЕ 10080, общ. Плевен 

Законен представител:  Юлияна Петрова Николова – Изпълнителен 

директор 

Телефон за контакти:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     j.nikolova@boniholding.com 

Лице за контакти:   Володя Гичев 

Телефон за връзка:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     v.gichev@boniholding.com 

1.2. Лице за контакти. 

Лице за контакти:   Володя Гичев 

Телефон за връзка:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     v.gichev@boniholding.com 

1.3. Длъжност на лицето за контакти. 

Лице за контакти:   Володя Гичев 

Телефон за връзка:   +359 (0)882 955 999 

e-mail:     v.gichev@boniholding.com 

1.4. Скица на поземления имот (площадката) с регистър на координатите на 

характерните гранични точки в утвърдената в страната координатна система. 

 Като Приложение № I.2.1.3 прилагам скица № К21434/25.05.2017 г. за имот с номер 

050028 в землнието на с. Варана, ЕКАТТЕ 10080, общ. Левски. Площ на имота: 209.754 дка. 
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Начин на трайно ползване: Животновъдна ферма. Вид собственост: Не юридически лица. 

Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. 

1.5. Извадка от устройствена схема или общ устройствен план, а когато такива не са 

изработвани - от топографска карта, на която да се нанесат границите на поземления 

имот (площадката). 

Прилагаме извадка от топографска карта на района с мащаб 1:25000 (Приложение № 

IІ.1.5-1). 

1.6. Местоположение на всички сгради и дейности на територията, показани на извадка 

от действащ подробен устройствен план (застроително решение или генерален план). 

Всички сгради и съоръжения са показани на Генерален план на площадката 

(Приложение № IІ.1.6-1). Прилагаме обзорна карта на района - актуална сателитна снимка 

(Приложение № IІ.1.6-2). 

1.7. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или 

общината. 

Площадката, на която са разположени инсталациите на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ 

АД е разположена извън регулационния план на с. Варана. Подходът към площадката на 

свинекомплекса е откъм южната страна посредством съществуващ път с трайно покритие - 

асфалт, който представлява единствената комуникация на обекта. Площадката е свързана с 

републиканската пътна мрежа посредством следните пътни артерии: 

• Локално пътно отклонение към портален вход на свинекомплекса; 

• Общински път с. Варана до републикански път IIІ-303; 

• Републикански път IIІ-303 в посока гр. Левски. 

1.8. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи. 

Площадката на свинекомплекса е разположена извън регулационния план на с. Варана. 

Тя се намира на 

− 1 600 m северозападно от с. Варана; 

− 3 700 m източно от гр. Левски. 

Производствената площадка на свинекомплекса се намира в имот № 050028, местност 

„Дудина” в землището на с. Варана с ЕКАТТЕ 10080, Община Левски. Общата площ на 

територията на обекта е 209.754 дка. 

Площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана граничи 

с: 

− от запад – полски път и наводнена ливади, собственост на община Левски; 

− от север – пасище/мера, собственост на община Левски; 

− от север/североизток – полски път, собственост на община Левски; 

− от юг/югоизток – пасище/мера, собственост на община Левски. 
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Изброените по-горе начини на ползване на съседно разположените площи и имоти не 

търпи промяна на разстояние 1 000  m от границите на свинекомплекса. 

Разстоянието до най-близко разположеното населено място е: 

- 1 600 m северозападно от с. Варана; 

- 3 700 m източно от гр. Левски. 

2. СИСТЕМНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА. 

2.1. Политика на фирмата по околна среда. 

 Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване и инсталацията за 

интензивно отглеждане на свине - майки представляват комплекс от сгради и съоръжения, 

чиято реализация и експлоатация гарантира системен подход към опазване на околната среда, 

чрез намаляване използването на природните ресурси, снижаване на вредните емисии от 

дейността си, внедряване на екосъобразни технологии, съответстващи на европейските норми. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

• Спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и 

намаляване риска за човешкото здраве; 

• Интегриране на икономическите, социалните и екологични аспекти при развитието 

на дейността; 

• Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти: емисии в 

атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците, замърсяването на 

почвите, максимално използване на суровините и природните ресурси; 

• Равнопоставеност на дейностите по опазване на околната среда с тези по 

осигуряване на цялостната дейност. 

Постигането на тези цели се основава на принципите на: 

• Оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на 

човешкото здраве; 

• Предотвратяване на аварии; 

• Управление на дейността по опазване на околната среда. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

• Определяне стратегии, планове и инициативи за непрекъснато подобряване 

работата по опазване на околната среда. 

• Интегриране дейността по опазване на околната среда с тези за предотвратяване на 

пожари и  аварии. 

• Ограничаване на отрицателното въздействие на дейността върху природната среда. 

• Изграждане на екологичната култура на работещите на площадката и 

осъществяване контакти с обществеността от региона по проблемите за опазване на 

околната среда. 

• Извършване на собствен мониторинг по компонентите: въздух, шум и отпадъци. 

• Водене отчетност на дейностите с отпадъци (производствени и опасни). 
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• Сключване на договори за преработка, оползотворяване или обезвреждане на 

отпадъците с външни организации, притежаващи разрешение за третиране на 

отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците. 

• Извършване контрол върху ефективността на водопотреблението. 

• Водене на задължителна документация: процедури, инструкции, авариен план, 

протоколи от провеждан мониторинг (контролни и собствени), протоколи от 

извършени проверки, направени предписания, водене на отчетната книга за 

производствени и опасни отпадъци. 

2.2. Система за управление по околна среда. 

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, 

съобразно ISO 14001:2015 или EMAS. Изготвена и внедрена е собствена система за управление 

на околната среда съобразно изискванията на издаденото комплексно разрешително. 

2.3. Докладване за управлението по околна среда. 

 Дружеството не извършва докладване на управление на околна среда. 

2.4. Добри управленски практики. 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД предвижда стриктно прилагане на възприетите 

добри управленски практики, с които цели: 

• Да докаже своята способност да доставя своя продукт, съответстващ на 

изискванията на клиента; 

• Оценява и преценява изискванията на клиентите и демонстрира съответствие с 

онези предварително съгласувани с клиентите изисквания, които са свързани с 

безопасността на продукта,  да  се стреми да увеличава удовлетвореността на 

своите клиенти чрез въвеждане и непрекъснато подобряване на системи за 

управление; 

• Да провежда самооценка и/или декларира за съответствие резултатите от 

прилагането на системите за управление;  

• Да докаже своята способност да спазва изискванията  на приложимите 

нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен 

орган по отношение на  качеството и безопасността на храните и хуманно 

отношение към отглежданите животни; 

• Да постигне и докаже добра резултатност спрямо околната среда чрез 

контролиране въздействието на своята дейност и на своите продукти върху 

околната среда, отчитайки политиката си и общите си цели по околна среда; 

Управлението по околната среда като част от управлението на дружеството е отразено 

в управленска и производствена организационна структура на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ 

АД. На следващата органограма е представена организационната структура на Дружеството. 

Фигура № II.2.4-1. Управленска органограма 
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НДНТ 

Настоящия раздел е попълнен в съответствие с Методика за определяне на НДНТ, 

утвърдена със Заповед № РД-925/13.12.2012 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за 

опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.). 

Целта на този раздел е да представи точна и адекватна информация за определяне 

прилагането на утвърдени в световен мащаб най-добри налични техники (НДНТ), определи и 

съпостави разходните норми на основни и спомагателни ресурси, опише и оцени преките и 

непреки въздействия върху човека и компонентите и факторите на околната среда, като 

набележи необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните 

последици върху тях. 

Прилаганите мерки за предотвратяване на замърсяването в съответствие с изискванията 

на Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ) на основание параграф 

3 от заключителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни (посл. изм. и доп. бр. 69 от 11.09.2012 година) утвърдена със Заповед № РД 

925/13.12.2012 година на Министъра на околната среда и водите и актуализирана Методика за 

попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително по отношение на раздел II, 

точка 3 „Използване на най-добри налични техники“ се извършва след сравнение на 

съществуващи и прилагани в промишлен мащаб техники за осъществяване на съответната 

дейност. Към момента на подаване на настоящото заявление няма Решение на Европейската 

комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), съгласно 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от 

интензивно отглеждане на птици и свине. 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД кандидатства за издаване на комплексно 

разрешително във връзка с експлоатацията на: 
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• „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване” – „Нова 

инсталация“ по смисъла на ЗООС и 

• „Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки“ - „Нова инсталация“ 

по смисъла на ЗООС, 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ ЗА УГОЯВАНЕ 

„Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)” на 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС - т. 6.6. б) 

„Инсталации за интензивно отглеждане на птици и свине с над 2000 места за свине за угояване 

(над 30 килограма)“. 

Настоящия раздел е попълнен за съществуваща инсталация с планувана промяна в 

работата на инсталацията, в резултат на което оценката за прилагане на НДНТ е разработена 

в съответствие с т. 3.2 на утвърдената методика. 

Предвидената техника е категоризирана съгласно изискванията на Методика за 

определяне на НДНТ, утвърдена със Заповед № РД-925/13.12.2012 г. Категоризирането е 

представено в следващата таблица. 

Класификация на предложената техника Отметка Точка от методиката, която 

следва да се попълни 

Предложена е най-нова техника по смисъла на чл. 

123а, ал. 5 от ЗООС 
 т. 3.1.1 

Предложена е техника, идентична с тази, описана в 

приложимите заключения за НДНТ (независимо 

дали са приети с решение на ЕК или не), 

включително с описаните нейни параметри 

(консумация, емисии, отпадъци и т.н.) и техните 

стойности 

 т. 3.1.1 

Предложена е техника, различна от тази, описана в 

приложимите заключения за НДНТ (вкл. Решения 

на ЕК, ако има такива, влезли в сила) за 

разглежданата дейност. 

 т. 3.1.2 

Предложена е техника, различна от тази, описана в 

приложимите заключения за НДНТ (вкл. Решения 

на ЕК, ако има такива, влезли в сила) за 

разглежданата дейност тъй като заключенията за 

НДНТ (вкл. Решения на ЕК, ако има такива, влезли 

в сила) за конкретната дейност/инсталация не 

разглеждат всички потенциални въздействия върху 

околната среда от дейността или не описват всички 

прилагани в инсталацията процеси или не са 

налични приложими заключения за НДНТ. 

 т. 3.1.3 

Категоризирането определя следната позиция на използваната техника - предложената 

промяна води до съответствие с техника, описана в приложимите заключения за НДНТ 

(независимо дали са приети с Решение на ЕК или не), включително с описаните нейни 

параметри (консумация, емисии, отпадъци и т.н.) и техните стойности. 

В следващите точки на настоящата оценка е представена подробна информация по т. 

3.1.1 от Методика за определяне на НДНТ за показателите на цялата инсталация след 

осъществяване на промяната. 
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3.1. Прилагане на чл. 123а, ал. 5 ЗООС. 

При нормална експлоатационна работа на площадка на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ 

АД – свинекомплекс с. Варана не се налага прилагане на Чл. 123а, ал. 5 от Закона за опазване 

на околната среда. 

3.2. Съответствие с приложимо заключение за най-добра налична техника, прието с 

решение на Европейската комисия. 

Kъм момента на подаване на настоящото заявление е издадено Решение на 

Европейската комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), 

съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от 

интензивно отглеждане на птици и свине - Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

Разглежданата инсталация напълно съответстват с най-добрите налични техники 

описани в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за 

формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или 

свине. 

3.3. При липса на съответствие по т. 2 - информация и доказателства за наличие на 

обстоятелства по чл. 123, ал. 4 или 5 ЗООС. 

Разглежданата инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване напълно 

съответства с най-добрите налични техники описани в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 

на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри 

налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.4. Технологична информация за избраната алтернатива 

При интензивното животновъдство главният аспект на околната среда касае 

метаболитното смилане на храната от животните и отделянето на почти всички хранителни 

вещества с изпражненията. При производството на свине за угояване, процесът на консумация 

на азот, усвояване и отделянето на отпадъци, е показан  на фигурата по-долу илюстрираща 

белтъчна консумация, усвояване на хранителни вещества и отпадъци при производството на 

угоени свине с тегло 110 кг :  
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protein in feed – протеини в храната 

protein in pig tissues – протеини в тъканите на свинете 

urine – урина 

faeces – изпражнения 

manure – животински тор 

ammonia emission in the air – емисии на амоняк във въздуха 

manure spread on the soil – торене на почвата с животински тор 

Основните въздействия върху околната среда, при интензивното отглеждане на свине 

за угояване са свързани с генерирането на животински тор; емисиите на амоняк във въздуха, 

както и азотни и фосфорни емисии в почвата, повърхностните и подземните води като резултат 

от образуването, съхранението и използването на оборски тор. Мерките за намаляване на тези 

емисии предполагат ограничения на начина на съхранение, третиране или използване на 

оборския тор и са отнесени до цялата верига от технологични процеси, включително стъпки 

за свеждане до минимум на образуването на оборски тор. Това започва с добро стопанисване 

(добри земеделски практики) и мерки в храненето и отглеждането, последвано от третиране и 

съхранение на оборския тор, и накрая разпространението му върху обработваеми земи.  

Концепцията за прилагане на най-добрите налични техники във фермата означава 

винаги прилагането на добри земеделски практики и хранителни мерки заедно с НДНТ в 

дизайна на животновъдните сгради. Освен това, НДНТ в намаляване на потреблението на вода 

и енергия също има своето важно значение. Съхранение и третирането на оборски тор в 

животновъдната ферма са източници на емисии, при които прилагането на НДНТ водят до 

съществено редуциране на емисиите. Характерно в този животновъден сектор е, че 

проектирането и експлоатацията на системата за подслон на животните само по себе си е 

основна техника, което също допринася за цялостното екологично представяне. При 

модернизация на съществуващи сгради  наличната конструкция и вид на сградата оказват 

съществено влияние върху избора на нови техники, които могат да бъдат приложени. 

Обикновено сградната система е дългосрочна инвестиция и това трябва да се вземе предвид 

при определянето на приоритетите на прилагането на най-добрите налични техники. 

Добрите земеделски практики са съществена част от най-добрите налични техники. 

Въпреки че е трудно да се определи количествено ползите за околната среда по отношение на 

намаляването на емисиите или намаляване на използването на енергия и вода, несъмнено 

добросъвестното управление на стопанството ще допринесе за подобряване на екологичните 

показатели при процеса на интензивно отглеждане на свине. 
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За подобряване на екологичните показатели на ферма за интензивно отглеждане на 

свине, НДНТ представляват следното: 

• Избор на местоположение и пространствени аспекти; 

• идентифициране и прилагане на програми за образование и обучение за 

персонала на фермата; 

• водене на  регистри за използвана вода и енергия, разход на фураж за 

животновъдството, отпадъци, образуването и приложението на оборски тор; 

• притежават разработена процедура, за въздействие върху непланирани и 

неорганизирани емисии и мерки при инциденти; 

• изпълнение на програма за ремонт и поддръжка, за да се гарантира, че 

структурите и оборудването са в добро работно състояние и, че съоръженията 

се поддържат чисти; 

• план за безопасни и правилни дейности, като доставката на материалите и 

изнасянето на продукти и отпадъци; 

• планиране на използването на образувания оборски тор (торенето на почвата). 

При дейностите по последната точка от добрите земеделски практики следва да се 

вземат в предвид разпоредбите на Директива 91/676/ЕЕС наричана за кратко Нитратна 

директива. Нитратната директива определя минималните разпоредби относно прилагането на 

торенето на почвата, с цел предоставяне на всички води на общото ниво на защита срещу 

замърсяване с азотни съединения, както и допълнителни разпоредби за прилагане на оборски 

тор в определени уязвими зони. 

Изискванията на Нитратната директива и прилагането на НДНТ по отношение 

прилагането на образувания тор не са разгледани обстойно поради факта, че оператора на 

бъдещата инсталация възнамерява да предоставя образуваните от дейността количества тор на 

лица обработващи земеделски земи. 

3.4.1. Система за управление на околна среда 

Съгласно т. 1.1.1., НДНТ 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 

февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) 

съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното 

отглеждане на птици или свине, с цел подобряване на общите екологични показатели, НДНТ 

е въвеждането и спазването на система за управление на околната среда (СУОС). 

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, 

съобразно ISO 14001:2015 или EMAS. След издаване на комплексно разрешително /до 

влизането му в сила/ от страна на оператора ще бъде изготвена и внедрена собствена система 

за управление на околната среда съобразно изискванията на издаденото комплексно 

разрешително. Дружеството постига и демонстрира добра резултатност спрямо околната среда 

чрез контролиране на въздействието на своите дейности, продукти или услуги върху околната 

среда в съответствие със своята политика и общите цели по околна среда. 

Ангажираност на висшето ръководство 

Своят ангажираност спрямо околната среда ръководството ще заявява като: 
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➢ Определя, документира и поддържа своята Политика по ОС, която да е 

подходяща за предмета на дейност на Дружеството, за големината и за 

въздействието върху ОС на нейните дейности, продукти и услуги; 

➢ Осигурява съответствието на Политиката по ОС с приложимите законови и 

други изисквания, които Дружеството е приела да изпълнява, отнасящи се до 

нейните аспекти на околната среда; 

➢ Чрез подходящи методи за обмен на информация да направи Политиката по ОС 

достъпна за обществеността и да я сведе до знанието на всички лица, работещи 

за или от името на Дружеството; 

➢ Да определи конкретен представител на ръководството по околна следа, който 

независимо от другите си отговорности, да има определени роли, отговорности 

и пълномощия; 

➢ Да осигури необходимите ресурси (човешки, технологични, финансови, 

специализирани умения и организационна инфраструктура) за поддържане и 

подобряване на СУОС; 

➢ Да осигури компетентност на основата на подходящо образование, обучение или 

опит на всички лица, които потенциално могат да предизвикат определените от 

Дружеството значими въздействия върху ОС при изпълнение на дейностите по 

предоставяне на продукти и услуги; 

➢ Да извършва преглед на СУОС през определени интервали, за да осигури 

нейната непрекъсната пригодност, адекватност и ефективност 

Определяне от страна на ръководството на Политика по околна среда 

Своите общи виждания и насоки, свързани с резултатността спрямо околната среда, 

ръководство на Дружеството ще изразява официално чрез Политиката по околна среда:  

➢ Да поддържа и усъвършенства документираната СУОС, като ангажира за това 

целия персонал на Дружеството; 

➢ Да постигне и поддържа пълно съответствие по отношение на околната среда с 

всички приложими за дейността законови и други изисквания, предписания на 

трети страни и обществени мнения; 

➢ Да идентифицира и оценява всички аспекти на своята дейност, като определи и 

прилага ефективни методи за управление на значимите аспекти за 

предотвратяване на замърсяването и непрекъснато подобряване; 

➢ Да планира и изпълнява конкретни мерки (цели и програми), водещи до 

намаляване на негативното въздействие върху околната среда; 

➢ Периодично да отчита степента на изпълнение на общите и конкретни цели, 

програмите по околна среда, степента на съответствие с комплексното 

разрешително, както и изискванията на заинтересованите страни, свързани с 

резултатността спрямо околната среда; 

➢ Да усъвършенства технологиите на производство/ предоставяне на продукти/ 

услуги, с цел намаляване разхода на суровини, материали, енергия и 

редуцирането на количеството отпадъци/емисии до стойности, определени от 

действащото законодателство; 

➢ Да отстранява екологосъобразно всички отпадъци от дейността си, чието 

генериране не може да бъде предотвратено. 

Планиране и установяване на необходимите процедури, цели и задачи, заедно с финансово 

планиране и инвестиране 
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За определяне и преглед на своите общи и конкретни цели, Дружеството взема предвид 

законовите и други приети  изисквания, значимите аспекти на околната среда, технологичните 

възможности, финансови, оперативни и делови изисквания, както и мнения на заинтересовани 

страни.  

Изпълнение на процедурите 

Структура и отговорности 

Ще бъде изготвен и утвърден от Управителя списък на лицата, отговорни за изпълнение 

на условията на Комплексното разрешително. 

Във всяка една процедура и инструкция ще бъдат определени конкретните отговорници 

по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на 

изискващия се контрол по нейното изпълнение. 

Наемане, обучение, осведоменост и компетентност 

Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала на 

ще обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата 

за управление и дефинираните отговорности. 

Комуникация 

Ще бъде изготвен и утвърден от Управителя списък на лицата, отговорни за изпълнение 

на условията на Комплексното разрешително. 

Ще бъде изготвен и утвърден от Управителя списък на организациите, които трябва да 

бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексното разрешително. 

Участие на служителите 

Дружеството ще разработи и утвърди документирани процедури, които да 

регламентират реда и начина за определяне на отговорностите и пълномощията на персонала, 

свързани с дейностите по опазване на околната среда. С цел улесняване ефикасното 

управление по околна среда и  усъвършенстване на трудовото представяне, Дружеството 

насърчава персонала за придобиване и обогатяване на знания, умения и нагласи за изпълнение 

на длъжностните задължения на служителите чрез провеждането на вътрешнофирмени 

обучения или участие в обучения, организирани от външни организации. 

Документация 

Ще бъде изготвен списък с нормативни документи, свързани с дейността и свързаните 

с нея аспекти по околната среда”, като същият подлежи на периодична актуализация. За 

коректно е своевременно актуализиране на нормативната база се използва специализиран 

програмен продукт. 

Ще бъде изготвен и утвърден от Управителя списък от фирмени процедури и 

инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексното разрешително. 
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Ще бъде разработен е ще се поддържа Регистър за разпространение на контролираните 

документи и протоколи за разпределение. Регистърът ще съдържа списък на кого от персонала 

(отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се 

документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и 

др.) става задължително срещу подпис. 

Ще бъде разработена процедура по Управлението на документите, която ще обхваща, 

както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е 

част от провежданата политика по околната среда и здравето и безопасността при работа и 

изискванията на нормативните документи. 

Съгласно тази процедура, управлението на документите ще се извършва в следната 

последователност: 

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  

документа; 

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на 

дружеството; 

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по 

работни места; 

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и 

с последващо утвърждаване; 

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители; 

- Изземване на невалидната документация. 

Ефективен контрол на процесите 

Организацията ще създаде и поддържа процедура с цел редовно наблюдение и 

измерване на ключови характеристики на операциите, дейностите и продуктите си, които имат 

или биха могли да имат значително въздействие върху околната среда. Идентифицирана е 

дейностите и процесите с влияние върху околната среда и ги подлага на мониторинг, което и 

позволява: 

➢ да се анализират първопричините за фактически и/или потенциални 

несъответствия,  свързани с управлението на ОС; 

➢ да се определят необходимите коригиращи и превантивни действия; 

➢ да се подобри ефективността на тези действия и общата работа на Дружеството 

в посока опазването на околната среда 

Програми за поддръжка 

Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите 

за експлоатация и поддръжка ще бъдат част от Списък на фирмени процедури и инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексното разрешително. 

Готовност и  реагиране при извънредни ситуации  

Изготвен е, съгласно нормативните изисквания, “Вътрешен авариен план”. Целта на 

плана е да намали ефекта от извънредните ситуации, които биха могли да се случат на 

работните площадки на Дружеството и да окажат въздействие върху здравето, безопасността 

на персонала и върху околната среда. Планът задължително ще се актуализира при настъпване 
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на изменения в организацията на работа или модернизация на технологичните процеси и 

оборудване. 

Дружеството ще утвърди  процедура, с която  определя реда и правилата за реагиране 

при извънредни ситуации, както и за предотвратяване/намаляване на свързаните с тях 

въздействия върху здравето и безопасността на персонала, материалните ценности и околната 

среда. С изпълнението на процедурата ще се определя потенциалните инциденти/извънредни 

ситуации и реагира по начин, по който да предотврати или да намали свързаните с тях 

въздействия. Изпълнението на процедурата е основа за възстановяване на нормалните условия 

за работа след ликвидиране на последствията. 

Осигуряване на спазването на законодателството в областта на околната среда 

С документирана процедура Дружеството идентифицира и осигурява достъп до 

приложимите законови изисквания и други изисквания, които е приела да изпълнява и които 

се отнасят до значимите аспекти на околната среда. 

Познаването и спазването на разпоредбите на екологичното законодателство позволява 

на Дружеството да определи своите действия и непрекъснато да намалява вредните 

въздействия от дейността си върху околната среда. С прилагането на нормативната уредба, 

Организацията дефинира дейностите за опазване на околната среда, като регламентира и 

осъществява контрол върху опазването на околната среда при осъществяване на дейността си 

в направленията - качеството на атмосферния въздух; ·управлението на отпадъците; защитата 

на почвите и водите от замърсяване; използване на природни ресурси. 

Процесът на идентифициране и оценка на съответствието на приложимите нормативни 

изисквания по ОС включва: 

➢ Идентифициране на нормативните документи и други документи с изисквания; 

➢ Съставяне на регистри с приложимите нормативни и други приети от  

Организацията изисквания; 

➢ Оценка на съответствието с приложимите изисквания. 

Проверка на изпълнението и предприемане на коригиращи действия 

Ще бъдат разработени и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното. 

Ще бъдат разработени и утвърдени писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното. 

Ще бъдат разработени и утвърдени писмени инструкции за установяване на причините 

за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Преглед на СУОС и на запазването на нейната пригодност, адекватност и ефективност, 

извършван от висшето ръководство 

Ръководството ще извършва преглед на СУОС най-малко веднъж годишно в рамките 

на календарната година. С извършването на планирани прегледи ръководството цели да се 
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определят актуалността, ефикасността и ефективността на СУОС, както и  степента на 

удовлетворяване на изискванията и. 

Като входни елементи служат: 

− резултати от проведени одити и оценявания на съответствието с изискванията 

на действащото законодателство и други изисквания; 

− прегледи на адекватността и актуалността на приетите политики по качество, 

ЗБР и ОС; 

− степен на изпълнението на целите и програмите по качество, ЗБР и ОС; 

− резултати от проведени обучения и повишаване квалификацията на персонала, 

участие и консултации; 

− анализи на резултатите от дейностите по проверките или мониторинга на 

условията на труд, здравословното състояние на персонала и околната среда; 

− резултати от разследването на инциденти, извънредни ситуации и аварийни 

ситуации; 

− резултатите от изпълнението на дейностите по ЗБУТ; 

− оценката на аспектите спрямо околната среда и управление на степента на 

въздействие върху околна среда; 

− информация за функционирането на процесите и съответствието на продукта; 

− информация за предприети превантивни и коригиращи действия през отчетния 

период; 

− информация за резултатите от действия, произтичащи от предишни прегледи от 

Ръководството; 

− външни проверки и предписания от контролните органи; 

− информация от клиенти, включително жалби и рекламации от персонала и/или 

трети страни за опасни условия на труд и/или неблагоприятни 

Придържане към разработки на по-чисти технологии 

 Операторът ще бъде титуляр на комплексно разрешително, издадено във връзка с 

прилагането на национално и европейско законодателство – Закон за опазване на околната 

среда /ЗООС/ и Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент. В съответствие със 

нормативните разпоредби, в качеството си на оператор на инсталация, ще възприема своето 

задължение да прилага технологични решение, определени в съответните заключения като 

най-добри налични техники /НДНТ/, които са свързани с ниски емисионни нива и осигуряват 

устойчив производствен процес. 

Приложимост/съответствие със заключенията за НДНТ 

 Поставените с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 

година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане 

на птици или свине общи заключения са приложими за оценяваната инсталация. 

Предвидената за внедряване и поддържане Система за управление на околна среда 

/СУОС/ в съответствие с изискванията условията на издаденото комплексно разрешително е в 

пълно съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.1.1. от Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-
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добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.4.2. Добро стопанисване 

 Дейността, предмет на инсталацията е интензивно отглеждане на свине за угояване /над 

30 кг/. Производствените сгради представляват монолитни бетонни конструкции покрити с 

бетонови стени и покривни панели. Всяка сграда е разделена на групови боксове при спазване 

на нормативно определената площ на обитаване в съответствие с прилагане на хуманно 

отношение към животните. Избран е начинът на отглеждане на свинете в животновъдни 

сгради със стоманобетонна конструкция, оборудвани с принудителна вентилация и с частично 

решетъчен под с подподов канал за събиране на отделената тор. 

 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. 

 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 90 дни, при среден дневен 

прираст над 0,800 – 1,000 кг. 

 Прасетата за угояване и тест се отглеждат в 15 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 канал с водна възглавница. 

Торовата маса се събира в подподовото пространство на помещенията и се изпуска към 

технологични линии за третиране на торови маси /сепаратори/ и съоръжения за съхранение. 

 Предвидените мерки за редуциране емисиите на амоняк от сградите за отглеждане на 

свине за угояване са използването на напълно решетъчен под от бетонови скари с 

разположен под тях бетонов канал с водна възглавница. В период с висока честота, 

посредством вакуум се извършва източване на каналите на всички сгради до събирателна 

шахта с механични сепаратори. 
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 В съответствие с разпоредбите на Чл. 3, пар. 8, Приложение IX на Протокола към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.) за 

съществуващи съоръжения за съхранение на тор, се изисква прилагане на мерки за намаляване 

на емисиите на амоняк. При оценяване на приетите от възложителя мерки за редуциране 

неорганизираните емисии на амоняк са взети в предвид посочени в документ GUIDANCE 

DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014 насоки. 

 Съществуват няколко метода за намаляване емисиите на амоняк (NН3), които са 

подборно разработени в ръководствата за добри земеделски практики. Най-общо те са 

следните.  

 Чрез регулиране на състава на храната. По-добро съчетание на протеините в храните. 

Тази практика зависи от вида на добитъка, който се отглежда (в кой конкретен SNAP CODE 

между 100901 до 100915 попада). Тази практика води до по-малко намаляване емисиите на 

амоняк в сравнение със следващата. 

 Чрез добро стопанисване. Намаляване замърсените с тор повърхности, водещо до 

намаляване не емисиите. Отглеждане навън може да доведе до намаляване на температурата, 

а от там и на изпаренията на амоняк от торта. 

 Система за обработка на торта. Отделяне на твърдата и течна торови фракции. Тази 

система води до значително намаляване емисиите на амоняк, тъй като от твърдата фракция те 

са сравнително малко. Компостиране на твърдата торова фракция води до повишаване на 

емисиите по време на процеса.  

 Правилно складиране. Покриване на ямите за тор намаляват емисиите на амоняк с 

около 80%. Тази система се комбинира и с добро стопанисване, т.е. навременно почистване на 

торта от сградите, съоръжения за бързо отвеждане на течната торова фракция, поддържане на 

постоянна температура. 

 По отношение животновъдните сгради възложителя ще прилага следните мерки за 

намаляване на емисиите на амоняк: 

• използване на напълно решетъчни подове, „водна възглавница“ с вакуумна 

система. Чрез тази мярка се гарантира редуциране на емисиите с до 25 %. Тази 

мярка ще осигури съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение 

IX  на Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, 

еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то 

НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република 

България от 3.10.2005 г.). 

 Тази мярка е категоризирана като категория 1 съгласно Таблица 7 на документ 

GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 2 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 
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техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 2. С цел предотвратяване или 

намаляване на въздействието върху околната среда и подобряване на общите показатели 

НДНТ е използването на всички посочени по-долу техники:“ 

Таблица № II.3.4.2-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за стопанисване 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Инсталацията е нова в 

съществуващ сграден фонд 

Правилно местоположение на 

инсталацията/стопанството и 

пространствено разположение на 

дейностите с цел: 

—намаляване на 

транспортирането на животни и 

материали (включително оборски 

тор); 

—осигуряване на подходящо 

разстояние от чувствителните 

рецептори, които следва да се 

опазват; 

— отчитане на преобладаващите 

климатични условия (напр. вятър 

и валежи); 

— съобразяване на потенциалния 

бъдещ капацитет за развитие на 

стопанството; 

—предотвратяване на 

замърсяването на водата. 

НЕПРИЛОЖИМА 

/не е общоприложима за 

съществуващи инсталации и 

стопанства/ 

2 Операторът ще прилага 

процедури и инструкции 

относно: 

—приложимото законодателство, 

животновъдството, здравето на 

животните и хуманното 

отношение към тях, 

управлението на оборския тор, 

безопасността на работниците; 

— планиране на дейностите; 

— планиране и управление на 

извънредни ситуации; 

— ремонт и поддръжка на 

оборудването. 

Транспортирането и 

разпръскването на тор върху 

почвата не се извършва от 

оператора. Торта се предава на 

земеделски производител на база 

на сключен договор. 

Обучение на персонала по-

конкретно в областта на: 

—приложимото законодателство, 

животновъдството, здравето на 

животните и хуманното 

отношение към тях, 

управлението на оборския тор, 

безопасността на работниците; 

—транспортиране и 

разпръскване на оборски тор 

върху почвата; 

— планиране на дейностите; 

— планиране и управление на 

извънредни ситуации; 

— ремонт и поддръжка на 

оборудването. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Операторът ще разполага с 

разработени: 

- Вътрешен авариен план; 

- План за мониторинг при 

анормални режими на 

инсталацията; 

Разпоредбите на цитираните 

документи обхващат всички 

възможни неблагоприятни 

събития и съответните действия 

на наличния персонал. 

Изготвяне на план за реагиране 

при извънредни ситуации с цел 

справяне с неочаквани емисии и 

инциденти, като например 

замърсяване на водните басейни. 

Това може да включва: 

—план на стопанството, 

показващ дренажните системи и 

източниците на 

питейни/отпадъчни води; 

—планове за действие с цел 

реагиране при определени 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

потенциални събития (напр. 

пожар, протичане или събаряне 

на съоръжения за съхранява на 

полутечен тор, неконтролирано 

оттичане от купове оборски тор, 

разлив на масла); 

— налично оборудване за 

реагиране при инцидент, свързан 

със замърсяване (напр. 

оборудване за запушване на 

почвен дренаж, преграждане на 

канали, прегради срещу разлив на 

масла). 

4 Операторът ще прилага 

инструкции за експлоатация и 

поддръжка на технологичните 

модули на поилна система и 

вентилационна система на 

инсталацията. Извършват се 

периодични проверки на 

съоръженията за третиране и 

съхранение на тор. 

Редовна проверка, ремонт и 

поддръжка на конструкции и 

оборудване, като например: 

— съоръжения за съхраняване на 

полутечен тор за наличие на 

признаци за повреда, износване, 

течове; 

— помпи за полутечен тор, 

смесители, сепаратори, 

оросители; 

— системи за подаване на вода и 

фуражи; 

— вентилационни системи и 

сензори за температурата; 

— силози и транспортно 

оборудване (напр. клапи, тръби); 

—системи за пречистване на 

въздуха (напр. чрез редовна 

проверка); Това може да включва 

чистотата на стопанството и 

борбата с вредителите. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 Мъртвите животни ще се 

съхраняват в обособена сграда 

разположена на границата на 

свинекомплекса /в черна зона/. 

Сградата ще е с плътно затваряне 

за предотвратяване поява на 

ферментационни процеси, 

респективно емисии на миризми 

Съхранение на мъртви животни 

по начин, който предотвратява 

или намалява емисиите. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване с 

цел намаляване на въздействието върху околната среда и подобряване на общите показатели 

се прилагате техники и мерки, които са в пълно съответствие с общите заключения за 

НДНТ т. 1.2. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 

година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане 

на птици или свине. 

3.4.3. Системи за хранене на свинете 

 Свинете се изхранват с комбинирани фуражи в зависимост от възрастта на животните. 

Основните съставки на храните за свинете са зърнените храни и соята. При угояването на 

свинете са разработени различни стратегии за хранене, които имат за цел да гарантират точния 

баланс между енергия, аминокиселини, минерали, микроелементи и витамини, които имат за 
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цел да предизвикат по-добро усвояване на хранителните вещества. Една от прилаганите 

техники за намаляване отделянето на хранителни вещества (азот и фосфор) в животинския тор 

от свинете е “хранителния мениджмънт”.  

Целта на хранителния мениджмънт е да осигури по-пълно съответствие между състава 

на храните и нуждите на животните на различните етапи от отглеждането им, като по този 

начин се намали количеството на азотните отпадъци образувани в резултат от наличието на 

неусвоен азот, които впоследствие се отделят чрез урината. Мерките прилагани при храненето 

включват поетапно хранене, съставяне на хранителни формули базирани на 

смилаеми/налични хранителни вещества, използване на ниско белтъчни формули с добавка на 

аминокиселини и на ниско фосфорни формули с добавка на фитаза, или на формули с лесно 

усвоими неорганични хранителни фосфати.  

В допълнение към това, използването на определени хранителни добавки, като ензими 

например, може да повиши ефективността на храненето, като по този начин се подобри 

задържането на хранителните вещества в организма и се намали количеството на тези 

изхвърляни с изпражненията. 

При свинете може да се постигне намаление на суровия протеин от 2 до 3% (20 до 30 

гр/кг храна), в зависимост от отглежданата породата и условията на отглеждане на животните. 

По отношение на фосфора, за база за НДНТ се взема практиката животните  да се хранят 

като се съблюдават редуващи се формули (поетапно хранене) с по-ниско общо съдържание на 

фосфор. При тези хранителни формули трябва да се използват лесно усвоими неорганични 

хранителни фосфати и/или фитаза, за да се гарантира достатъчно количество на усвоимия 

фосфор. При свинете това намаление е 0.03 до 0.07% (0.3 до 0.7 гр/кг храна). 

Животински 

вид 

Етапи Съдържание на суров 

протеин (% в 

храните) 

Общо съдържание на 

фосфор (% в храните) 
Забележки 

Угоени свине 25 – 50 кг 15 – 17 0.45 – 0.55  
50 – 110 кг 14 – 15 0.38 – 0.491 

 И при свинете, характерните за прилагането на НДНТ стойности посочени в таблицата са само 

индикативни, тъй като освен всички останали, те също зависят и от енергийното съдържание на 

храните и местните условия. 

 Използваният фураж при свинете за угояване се подразделя на следните видове: 

− Предстартер - от 15 до 33 дневна възраст 

− Стартер - от 33 до 53 дневна възраст 

− Грауер - от 53 до 180 дневна възраст 

 Фуражите се използват през целия производствен процес. Фуражите се доставя от 

фуражен завод разположен извън рамките на производствената площадка. Те се съхраняват в 

силозно стопанство от 16 бр. силози със следния капацитет: 

− 4 бр. по 112 m3; 

− 2 бр. по 75 m3; 

− 2 бр по 22 m3; 

− 8 бр. по 38 m3; 
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 От силозно стопансто чрез вътрешен транспорт фуражната смес се доставя до силоз 

към всяка сграда. Хранене на отглежданите животни се извършва автоматично. Храненето на 

отглежданите животни се предвижда бъде сухо хранене с фуражна смес в хранилки. 

Използваните хранилки позволяват изтичане на малко фураж, което предотвратява 

разпиляване и загуби. Останалият в хранилката фураж няма досег с въздуха – не поема влага 

и миризми: прасетата винаги имат достъп до пресен фураж, което е предпоставка за запазване 

на апетита и осигуряване на добър растеж. Примерен състав на използвания фураж е 

представен в следващата таблица. 

Таблица № II.3.4.3-1. Състав на фураж 

No ПОКАЗАТЕЛ МЯРКА СТОЙНОСТ 

1 Влага % 12.4 

2 Смилаема енергия свине MJ/kg 13.4 

3 Смилаема енергия свине Kcal/kg 3201 

4 Обменна енергия свине MJ/kg 13 

5 Обменна енергия свине Kcal/kg 3105 

6 Суров протеин % 14.6 

7 Сурови мазнини % 2.75 

8 Сурови влакнини % 4.4 

9 Сурова пепел % 4.8 

10 Калций % 0.87 

11 Усвоим фосфор % 0.24 

12 Фосфор % 0.59 

13 Натрий % 0.22 

14 Хлор % 0.38 

15 Хлориди % 0.51 

16 Лизин % 0.85 

17 Метионин % 0.25 

18 Метионин+цистин % 0.54 

19 Треонин % 0.58 

20 Триптофан % 0.17 

21 Аргинин % 0.87 

22 Хистидин % 0.35 

23 Фенилаланин+тироз. % 1.07 

24 Лейцин % 1.13 

25 Изолейцин % 0.55 

26 Валин % 0.65 

27 См. лизин свине % 0.74 

28 См. метионин свине % 0.23 

29 См. мет+цис свине % 0.49 

30 См. триптофан свине % 0.14 

31 См. треонин свине % 0.5 

32 См. аргинин свине % 0.81 

33 См. хистидин свине % 0.3 

34 Смил. фен+тир свине % 0.97 

35 См. лейцин свине % 1.02 

36 См. изолейцин свине % 0.48 

37 См. валин свине % 0.56 

38 Витамин А IU/kg 4236 

39 Витамин D IU/kg 423.6 

40 Витамин Е mg/kg 58.7 

41 Желязо mg/kg 140 

42 Манган mg/kg 65 

43 Мед mg/kg 23.3 

44 Цинк mg/kg 107.3 
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45 Йод mg/kg 0.3 

46 Селен mg/kg 0.51 

47 Фитаза ед./kg 495.2 

48 Ендо –1,4–бета ксиланаза ед./kg 198.1 

49 Ендо–1,3(4)–бета глюканаза ед./kg   

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 2 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 3. С цел намаляване на общия 

екскретиран азот и съответно на емисиите на амоняк и същевременно задоволяване на 

хранителните нужди на животните НДНТ е използването на определен състав на дажбите 

и стратегия на хранене, която включва една от посочените по-долу техники или комбинация 

от тях:“ 

Таблица № II.3.4.3-2. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране екскрецията на 

азот 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Прилага се намаляване на 

излишъка от суров протеин, като 

се гарантира, че не се надвишават 

препоръчваните количества. 

Дажбите са балансирани, така че 

да отговарят на нуждите на 

животните от енергия и 

лесносмилаеми аминокиселини 

/Таблица № III.3.1.1.3-1./. 

Намаляване на съдържанието на 

суров протеин чрез хранителни 

дажби с балансирано съдържание 

на азот в зависимост от нуждата 

от енергия и лесно смилаеми 

аминокиселини 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Фуражният микс съответства на 

нуждите на животните, по-

конкретно по отношение на 

необходимата енергия, 

аминокиселини и минерали в 

зависимост от теглото на 

животното и/или етапа на 

производство. 

Многофазово хранене с дажби, 

чийто състав е адаптиран към 

специфичните изисквания на 

периода на отглеждане 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Определено количество богат на 

протеини фураж се заменя с 

нископротеинов фураж с цел 

допълнително намаляване на 

съдържанието на суров протеин. 

Дажбите се допълват със 

синтетични аминокиселини 

(напр. лизин, метионин, треонин, 

триптофан, валин), така че да 

няма недостиг в 

аминокиселинния профил 

/Таблица № III.3.1.1.3-1./. 

Добавяне на контролирани 

количества основни 

аминокиселини към дажби с 

ниско съдържание на суров 

протеин 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 Към фуража се добавят адитиви 

за лесно смилане и подобряване 

на чревната флора /Таблица № 

III.3.1.1.3-1./. 

Използване на одобрени добавки 

към фуражите, които намаляват 

общия екскретиран азот 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване 

намаляване на общия екскретиран азот и съответно на емисиите на амоняк и същевременно 

задоволяване на хранителните нужди на животните се прилагате техники и мерки, които са в 

пълно съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.3. от Решение за изпълнение (ЕС) 
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2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-

добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

При прилаганите конкретни комбинации от мерки за инсталацията /забележка 1 от 

таблици 1.1 и 1.2 на Решението за НДНТ/ нивата на екскретирания азот и фосфор са с в 

съответствие с нивата свързани с НДНТ 

Вещества Нива на екскретирани вещества Свързан с НДНТ общ 

екскретиран азот(1)(2) (kg 

екскретирано в-во/жизнено 

пространство за едно 

животно/година) 

Общ екскретиран азот, изразен 

като N 

13,0 7,0 – 13,0 

Общ екскретиран фосфор, изразен 

като P2O5 

5,4 3,5 – 5,4 

3.4.4. Система за поене 

За поене на угояваните прасета се използва поилна инсталация с нипелни поилки, 

гарантиращи рационалното използване на водата. Достъпа до вода на отглежданите животни 

е осигурен посредством разполагане по няколко броя нипелни поилки в бокс. Поилките имат 

незначителни загуби на вода и са лесни за обслужване. Приемат се много добре от животните 

и при тях загубите на вода са малки. При подрастващите и прасетата за угояване е разумно 

поилките да се монтират на различна височина. 

В сградите за отглеждане на свине за угояване (сгради №№ 18-25, 30-37) ще бъдат 

монтирани следния вид и брой поилки: 

− 83-01-4557 компл. поилка за угояване за стена SST 1/2"AG x 1000-1 – 40 бр. 

− 83-05-5179 комплект поилка с 2 изхода на разделителната стена - 56 бр. 

Редуцирането на потреблението на вода от животните не се счита за уместно. То ще 

варира в съответствие с прилагания хранителен режим и възрастта на животните, въпреки че 

някои производствени стратегии включват ограничаване на достъпа до вода. Постоянен 

достъп до вода по принцип се счита за задължителен (хуманно отношение към животните). 

Намаляване на употребата на вода е въпрос на информираност и е преди всичко въпрос на 

управление на фермата. 

Поддръжката и почистването на поителната система се извършва регулярно след 

приключване на всеки угоителен период по строго определена процедура. Ежедневно се 

извършва визуален оглед на състоянието на поилната система за възникване на аварии и/или 

течове. извършване на редовни замервания на инсталацията за вода за пиене за избягване на 

разливите; водене на отчет количеството на използваната вода чрез измерване на 

консумацията. 

Площадката е водоснабдена от собствени водовземни съоръжения – „ТК1- 

Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ТК2 - Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ТК3 - 

Свинекомплекс Дунав - Левски“ и „ТК4 - Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ШК1 - 

Свинекомплекс – Градище“, „ШК2 - Свинекомплекс – Градище“, „ШК3 - Свинекомплекс – 
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Градище“ и „ШК4 - Свинекомплекс – Градище“. За извършваното водовземане са издадени 

разрешителни за водовземане по реда на Закона за водите от БД Дунавски район. 

3.4.5. Вентилационна система 

Добрата вентилация доставя на угояваните прасета кислород и чист въздух. Прах, 

амониев и въглероден окис се елиминират, а влагата и замърсяванията се премахват. 

Топлината се запазва през студените месеци, а през лятото се доставя хладен въздух. При 

избора на всяка една от системите за вентилиране се осигурява добър микроклимат на 

угояваните животни, което е предпоставка за добри производствени резултати е в 

съответствие с прилаганите технологии в Европейския съюз. 

Вентилирането на помещенията се обуславя от следното: 

− охлаждане; 

− премахване на газове като СО2, NН3, СН4 и влага от биологични и физиологични 

процеси при угояваните животни. 

Вентилационната система трябва да осигурява достатъчно кислород за развитието на 

животните и подходяща температура за оптималното им отглеждане. В зависимост от сезона, 

температурата на околната среда, влажността на атмосферния въздух и физиологичните 

нужди на угояваните животни, вентилационната система ще работи с капацитет от 50% до 

100%. Основните вредни веществата, които се изхвърлят с  вентилаторите е амоняк (NH3). 

Обикновено необходимият въздухообмен се определя в зависимост от живото тегло на 

угояваните животни и външна температура. 

При избора на системите за вентилиране се осигурява подходящ микроклимат на 

угояваните животни, което е предпоставка за добри производствени резултати е в 

съответствие с прилаганите технологии в Европейския съюз. Този тип отглеждане отговаря на 

съвременните изисквания за хуманно отношение към отглежданите животни. Вентилацията е 

с механично управление, което позволява контрол на въздухообмена. 

Обобщено може да се отбележи, че системата за вентилация решава проблемите за: 

• Отстраняване на излишната влага; 

• Отстраняване на вредните газове и доставянето на чист въздух. 

• Отстраняване на излишната топлина и охлаждане на въздуха, респективно 

животните в помещението при невисоки, а чрез движението на въздуха и при 

високи външни температури. 

• Намаляване на запрашеността и бактериалната замърсеност на въздуха. 

• Създаване на движение на въздуха с охлаждащ ефект. 

• Удължаване на живота на оборудването. 

Като са взети предвид особеностите на климата в района на гр. Левски и наличните в 

момента разработки за вентилационни системи във водещите световни производители е 

избрана вентилационна система с възможност за охлаждане на входящия въздух през 

горещите периоди и осигуряване на минимум вентилация през отоплителния период с цел 

минимизиране на топлинните загуби. 
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Фигура № II.3.4.5-1. Коминни /покривни/ вентилатори 

 

 На производствената площадка се експлоатират общо 79 бр. изпускащи устройства, от 

които 33 бр. са към инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване. В 

следващите таблици са представени техните параметри и местоположение. 

Таблица № II.3.4.5-1. Изпускащи устройства на площадката 

Сграда № Комин тип: CL600-2000-750-OZ              

Вентилатор тип: FF063-6ET (S) 

18 13 

19 13 

20 13 

21 13 

22 13 

23 13 

24 13 

25 13 

27 13 

28 13 

33 13 

34 13 

35 13 

36 13 

37 13 

Общо: 195 
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Параметрите на изпускащите устройства са: 

− Вентилатор тип: FF063-6ET (S) – общо 195 бр. със следните характеристики: 

регулируем вентилатор, 230V, 50 Hz, максимален дебит 12 600 m3/h, 

максимална консумация 750 W, шумови емисии 71 dB(A); 

Вентилаторните отвори са съобразени с нормалните метеорологични условия 

характерни за района на площадката и местоположението на населеното място. 

Компенсирането на  изхвърления  въздух  става през автоматични, тунелни клапи. 

Амонячната емисия от фекалиите се намалява до минимум поради попаднето и във 

подподово пространство във водна възглавница и прекъсване на микробиологичната 

ферментация.  Равномерното подаване на пресен въздух  на нивото на свинете създава 

необходимия микроклиматичен комфорт за постигане на висока продуктивност и нормална 

жизнена дейност на животните. 

Системата за принудителна вентилация е в пълно съответствие с прилаганите 

технологии за вентилиране на производствените сгради и контрол на микроклимата в 

Европейския съюз. 

3.4.6. Дезинфекция на сградите за свине за угояване 

Дезинфекцията на сградите се извършва чрез напръскване с дезинфекционен разтвор. 

Използват се разрешени дезинфекционни препарати и в количества, определени от 

ветеринарния лекар. Не се допуска превишаване на дозите и увреждане на компонентите на 

околната среда. 

На вход бяла зона на свинекомплекса е разположен филтър и дезинфекционен трап за 

постъпващите МПС /напръскване с дезинфектант/. 

3.4.7. Дезинсекция и дератизация 

 „Дезинсекции“ са методи и средства за унищожаване на вредните членостоноги - 

паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните. 

Животновъдните сгради привличат едно разнообразие от външни паразити, които могат да 

бъдат освен преносители на болести и фактор за безпокойство на животните (при 

кръвосмучещите). Унищожаването на тези паразити може да стане много бързо само тогава, 

когато след изваждането на животните от сградата се пръска с инсектициди още преди 

температурата да е спаднала много. Тогава се унищожават по-голямата част от тези паразити 

преди те да избягат в цепнатините на стените и тавана. След санитарното прекъсване и преди 

поставяне на оборудването е необходимо пръскането на цялата сграда с дезинфектант и 

инсектицид с продължително действие, който ще предпази или намали появата на паразити. 

„Дератизации“ са методи и средства за унищожаване на гризачи - резервоари на 

инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество. Плъховете и мишките 

пренасят бактериални болести, особено салмонели, а така също консумират фуража, 

предназначен за храна на животните. За предпазване от гризачи и унищожаването им, се 

използват токсични субстанции, обикновено антикоагуланти, които се поставят по пътищата 

на гризачите. Поддържането и почистването на стопанските сгради се извършва изцяло 
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съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Тази 

дейност се извършва от външна специализирана фирма. 

3.4.8. Управление на торовите маси. 

На производствената площадка на инсталацията се експлоатират технологични линии 

за сепариране и съхранение на торови маси.  

Площадката на свинекомплекса е с разделна канализационна система за битово-

фекални и производствени отпадъчни води. Двата потока отпадъчни води се смесват в 

събирателен резервоар преди сепаратори. Производствените отпадъчни води се формират при 

измиване на помещенията за животни и при хидравлично почистване на каналите в които се 

събират отделяните екскременти. Торовите маси от животновъдните помещения се събират в 

подподовото пространство, разделено от решетъчен под, по системата „водна възглавница“. 

Клетките са преустроени и са на напълно скарови подове с водна възглавница и канали за 

източване. Водната възглавница спомага за по-пълно разтваряне на отделяните в 

канализационната система замърсители и намаляването на твърдият остатък в отпадъчните 

води. Вътрешната канализация е самостоятелна за всяка сграда. 

Торовата маса от свинекомплекса, посредством изградена обектова канализационна 

система достига до площадката на бившата ЛПСОВ при необходимаост или в края на всеки 

жизнен цикъл. Количеството торова маса се изпраща към сепаратори (два броя), където става 

разделянето на твърдата от течната фаза. Твърдата торова маса ще попада на четири изолирани 

бетонни площадки в обособени бетонови клетки откъдето след узряване ще се извозва за 

наторяване. Торохранилищата за твърда торова маса са снабдени с дренажна система за 

улавяне на дренирали течности, отвеждаща ги в специализиран резервоар на площадката на 

бившата ПСОВ и в резервоарите за течна маса. Течната торова маса постъпва посредством 

тръбопроводна система и помпени агрегати в изолирани открити наземни и вкопани 

железобетонни резервоари, откъдето след узряване се извозва за наторяване при спазване на 

Правила за добра земеделска практика утвърдени със Заповед № РД 09-501/23.07.2014 г. 

Правилата за добра земеделска практика са разработени в изпълнение на изискванията на 

Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници, (обн., ДВ, бр.27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г. изм. ДВ. бр.97 от 9 

Декември 2011г.). Съгласно раздел 1 от утвърдените правила за разглеждания район е 

забранено разпръскването на органичен тор от 1 ноември до 5 февруари (97 дни) и е 

необходимо съхранение на течната тор поне 6 месеца, включващ периода с действащи 

забрани. 

Върху повърхността на течните торови маси в резервоарите се формира и поддържа 

естествена твърда собствена кора, недопускаща отделяне на емисии на амоняк. Течните 

торови маси няма да се разбъркват в процеса на съхранение, което също допринася за 

снижаване на емисиите. След узряването на торовата маса с помощта на цистерни тя ще се 

извозва до земеделските земи на селските стопани за внасяне в почвата. 

При екстремни и/или аварийни ситуации (авариен разлив, запълване на резервоарите и 

др.) част от торовата маса ще се транспортира по тръбопровод в буферна лагуна разположена 

в ПИ № 000022 – извън площадката на инсталацията. Тя не е предвидена за постоянно 

съхранение на торова маса, а само като допълнителен обем, приемащ торовите течности по 

необходимост. Лагуната е разделена на няколко сектора (пет вместимости с железобетонно 

дъно и берми 4 х 20 000 m3 и 1 х 80 000 m3). Дори и при максимално количество на валежите, 

попадналите в лагуната и резервоарите атмосферни води няма да имат възможност да преливат 
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и замърсяват факторите на околната среда, т.к. резервоарите и секторите са с двойноармирана 

железобетонна конструкция и с голям наличен обем. 

Справка за наличните съоръжения и техните обеми за съхранение на течна торова маса 

е представена в следващата таблица. 

Таблица № II.3.4.8-1. Капацитет на съоръженията за съхранение на торoви маси (номер на позицията по 

Генералния план). 

№ Съоръжение Обем, m3 

80 бетонов басейн 6 224.00 

79 бетонов басейн 2 618.70 

78 бетонов басейн 3 736.00 

77 ПС сурова вода 250.00 

82 бетонов басейн 1 706.90 

84 бетонов басейн 500.00 

81 черпателен резервоар 500.00 

83 ПС към лагуна 500.00 

69 бетонов басейн 640.00 

63 резервоар 3 088.00 

64 резервоар 3 088.00 

65 резервоар 3 088.00 

    25 939.60 

 ретензионна лагуна   

  клетка № 1 80 000 

  клетка № 2 20 000 

  клетка № 3 20 000 

  клетка № 4 20 000 

  клетка № 5 20 000 

  ОБЩ ОБЕМ 186 189 

За извършването на адекватна оценка на предвидения обем за съхранение на течна 

торова маса от значение е количеството на формираните торови маси. Съгласно референтен 

документ Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of 

Poultry or Pigs 2017 емисионни фактори за различните категории животни, които ще се 

отглеждат в комплекса са: 

− Свиня-майка - 5,8 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported for daily and annual 

production of manure, urine and slurry by different pig categories, Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 

2017/; 

− Малки прасета /сукалчета/ - 0,5 – 0,9 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported 

for daily and annual production of manure, urine and slurry by different pig 

categories, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive 

Rearing of Poultry or Pigs 2017/; 

− Подрастващи - 1,3 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported for daily and annual 

production of manure, urine and slurry by different pig categories, Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 

2017/; 

− Прасета за угояване – 1,1 – 3.1 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported for daily 

and annual production of manure, urine and slurry by different pig categories, Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry 

or Pigs 2017/; 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 72 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 

гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

Годишните количества на формирани торови маси /суспензия/ е определен на база 

максималния капацитет на инсталациите предвид факта, че повечето от категориите животни 

са физически на площадката за различни периоди /месец, три месеца или повече от година/, а 

емисиионните фактори са представени в годишен аспект. Максималния брой скотоместа е: 

• свине майки и бозаещи прасета – разработена е технология за отглеждането на 

2250 възрастни животни свине майки 300 ремонтни свине. Производствения 

процес е планиран и организиран така, че ще се отглеждат свине-майки от 

различни физиологични състояния, нерези и прасета бозайници. Осигурени са 

необходимите скотоместа; 

• подрастващи прасета – организацията на производствения процес е организиран 

така, че да се отглеждат прасета с живо тегло от 7 kg до достигане на 30-35 kg 

живо тегло. Осигурени са 12 000 скотоместа; 

• прасета за угояване - Организацията на производствения процес е планиран 

така, че да се отглеждат прасета от 30 kg живо тегло до кланично тегло в 

границите 110-115 kg. живо тегло. Осигурени са 20800 скотоместа. 

Изчисленията са представени в следващата таблица: 

Таблица № II.3.4.8-2. Прогнозни количества на формираните торови маси 

№ максимален капацитет 

бр. 

емисионен фактор 

m3/yr 

обем на формираните торови 

маси 

m3/yr 

1 2550 5.1 13 005 

2 12000 0.5 6 000 

3 12000 1.3 15 600 

4 20800 1.1 22 880 

ОБЩ ОБЕМ 57 485 

Отделно от това към тази фракция се добавя и 15% вода от съпътстващи дейности 

(технологията на отглеждане на прасетата е върху изцяло скаров под над торови вани, които 

преди зареждане на животните в дадено хале се пълнят до определено ниво с вода за 

осигуряване на т.н. „воден филм“ над торовите маси. От тук идва основната част от водата за 

съпътстващи дейности. При почистването на халетата също се използва минимално 

количество вода, която по гравитачен път също попада в торовите вани. При пиенето на вода 

от поилките, също е възможно (при нерегламентирани течове) част от водата да попадне в 

торовите вани). 

57 485 + (57 485 х 20%) = 68 982 m3/yr 

Към това количество трябва да се прибавят и битово-фекалните води от персонала. От 

работещите на обекта 70 души ще се формират годишно около 1 350 m3 битово-фекални води 

(по около 3.7 m3/d), тъй като, съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, 

изграждане и експлоатация на канализационни системи на МРРБ (Обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; 

изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.) средната денонощна отводнителна норма се приема 90 % от 

средноденонощното потребление на вода за питейно-битови нужди, което приемаме за 1500 

m3. 

Или общото количество торови маси, формирано от всички дейности ще е:  
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68 982 + 1350 = 70 332 m3/yr 

При сепарирането на торовата маса се получава 20% твърда и 80% течна фракция. 

Следователно годишното производство на течната фракция от торовата маса е: 

70 332 х 80% = 56 266 m3/yr течна торова маса. 

Оценка времепрестоят на формираните течни торови маси във всяко едно съоръжение 

по отношение изискването на нитратната директива и действащите правила за добра 

земеделска практика е представена в следващата таблица. 

Таблица № II.3.4.8-3. Оценка на съоръженията за съхранение на течни торови маси (номер на позицията 

по Генералния план) 

№ Съоръжение Обем, m3 Период за запълване,  дн. 

79 бетонов басейн 6 224.00 40 

77 бетонов басейн 2 618.70 17 

82 бетонов басейн 3 736.00 24 

69 ПС сурова вода 250.00 2 

80 бетонов басейн 1 706.90 11 

78 бетонов басейн 500.00 3 

81 черпателен резервоар 500.00 3 

83 ПС към лагуна 500.00 3 

84 бетонов басейн 640.00 4 

63 резервоар 3 088.00 20 

64 резервоар 3 088.00 20 

65 резервоар 3 088.00 20 

    25 939.60 168 /6 месеца/ 

 ретензионна лагуна     

  клетка № 1 80 000 519 

  клетка № 2 20 000 130 

  клетка № 3 20 000 130 

  клетка № 4 20 000 130 

  клетка № 5 20 000 130 

  ОБЩ ОБЕМ 185 939 1 206 /повече от 3 години/ 

Таблица № II.3.4.8-4. Оценка на съоръженията за съхранение на твърди торови маси (номер на позицията 

по Генералния план) 

№ Съоръжение Обем, m3 Период за запълване,  дн. 

85 бетонова площадка 1 500 39 

86 бетонова площадка 1 500 39 

87 бетонова площадка 2 400 62 

88 бетонова площадка 2 400 62 

 ОБЩ ОБЕМ 7 800 202 /повече от 6 месеца/ 

При дейностите, предмет на инвестиционното предложение, следва да се вземат в 

предвид разпоредбите на Директива 91/676/ЕЕС наричана за кратко Нитратна директива. 

Нитратната директивата определя минимални изисквания за съхранението на 

животински тор, с цел предоставяне определено ниво на обща защита от замърсяване на 

всички типове води, както и допълнителни изисквания за съхранение на оборския тор в 

уязвимите зони. НДНТ представлява проектиране на съоръжения за съхранение на тор с 
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достатъчен капацитет до по-нататъшно оползотворяване или торене на почвата. Необходимия 

капацитет зависи от конкретните климатични условия в региона и периодите, в които 

наторяването не е възможно. При съхранение на торовите маси на временни купчини НДНТ е 

те да се позиционират на далеч от чувствителни рецептори, като например, населени места, 

както и речни корита (включително полски канавки). 

Нитратната директива определя изискванията при извършване на торене на почвите, с 

цел защита срещу замърсяване с азотни съединения, както и допълнителни разпоредби за 

прилагане на оборски тор в определени уязвими зони. За равнинните райони на Северна 

България на тежки по механичен състав почви най-добър ефект дава заораването на 

полуразложения оборски тор с дълбоката оран срещу пролетни окопни култури. От 

извършването на основната обработка до засяването на пролетниците има достатъчно време, 

за да се минерализира част от органичното вещество и хранителните елементи да преминат в 

усвоима форма. 

Съгласно Правилата за добра земеделска практика, приети със Заповед № РД-09-

550/02.08.2016 г. на министър на земеделието и храните периоди през които разпръскването 

на подобряващи почвата вещества не е допустимо са: 

− от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, 

Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, 

Ямбол, София - град, София - област, Перник и Кюстендил). 

− от 1 ноември до 25 февруари за Северна България (области Барна, Враца, 

Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, 

Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен). 

− от 1 ноември до 5 февруари на площи с едногодишни култури, засети през есента 

(есенници). 

− от 1 ноември до 25 февруари на свободни площи, подготвени за засяване и 

засаждане на земеделски култури. 

− от 15 ноември до 25 февруари при създаване на нови овощни насаждения. При 

тях по изключение се допуска внасяне на оборски тор до 15 ноември. 

Стопанството  следва да  разполага  с  добре  построено  съоръжение  или  резервоар. 

Капацитетът  (обемът)  му  зависи  от  броя,  вида  на  животните  и  от продължителността на 

периода на съхранение (най-малко 6 месеца), включващ периода на забрана за използване на 

азотсъдържащи торове. 

Описаните в Таблица № 3.2.1-3. срокове съответстват на заложените срокове по т. 1 и 

т. 4, раздел 1 от Правила за добра земеделска практика. Правилата за добра земеделска 

практика са разработени в изпълнение на изискванията на  Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра 

на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и 

продоволствието (обн., ДВ, бр.27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.). 

Видно от изчисленията при експлоатацията на свинекомплекса ще бъдат достатъчни 

наличните стоманобетонови съоръжения на площадката. Ретензионната лагуна ще се използва 

единствено при форсмажорни обстоятелства. 

Високото съдържание на органична маса, макро и микроелементи в оборския тор от 

свинефермите го определят като особено добър за торене на селскостопанските култури за 
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подобряване на почвеното плодородие и повишаване добивите от земеделски култури. 

Внесената органична маса от течния оборски тор подобрява водно-физическите свойства на 

почвата, запасява я с макро и микроелементи, биологически активни вещества и повишава 

общата биогенност на почвата. Оборският тор не съдържа токсични вещества, които биха 

оказали неблагоприятно влияние върху почвата, растенията, хората и животните. 

От ниската страна на оградата на свинекомплекса (юг-югоизток), разположена на около 

550 m от коритото на р. Ломя има изграден приемен дълбок охранителен канал за улавяне на 

евентуални аварийни  разливи. Над комплекса (север-североизток), извън оградата има 

изграден канал за улавяне и отвеждане на дъждовните води от ската. По този начин тези води 

няма да навлизат на територията и да увличат  замърсители от площадката на обекта.   

Таблица № II.3.4.8-1. Технологична блок-схема на реконструираната  ПСОВ 
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 В съответствие с разпоредбите на Чл. 3, пар. 8, Приложение IX на Протокола към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.) за 

нови съоръжения за съхранение на тор, се изисква прилагане на мерки за намаляване на 

емисиите на амоняк. 

 По отношение съоръженията за съхранение на течна торова фаза възложителя прилага 

следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 

− покриване на течната торова маса с естествена кора. Чрез тази мярка се 

гарантира редуциране на емисиите с 40 %. Тази мярка ще осигури съответствие 

на съоръжението с изискванията на Приложение IX  на Протокол към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни 

разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния 

озон (ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 

3.05.2005 г. Издаден от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, 

бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 3.10.2005 г.). 

 Тази мярка е категоризирана като категория 2 съгласно Таблица 12 на документ 

GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 
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На следващата фигура е представен технологичния процес, както и неговите 

консумации и емисии. 
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Фигура № II.3.4.1-1. Блок-схема на “Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване”, попадаща в Приложение 4 на ЗООС, при капацитета за който  се 

кандидатства за издаване на комплексно разрешително 

 

Консумация 

 

 

 

Суровини: 

Прасета за угояване 83 200 бр./yr 

Фураж – 18 558 t/yr 

 

Спомагателни материали: 

Дезинфектанти – 0,05 kg/ед.пр. 844 kg/yr 

Медикаменти - 0,01 kg/ед.пр. 169 kg/yr 

 

Ресурси: 

Вода – 1.44 m3/ед.пр, 121 472 m3/yr 

Електроенергия –  0,009 МW/ед.пр,     

759.2 МWh/yr 

 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на свине 

за угояване 

 

20 800 бр. скотоместа 

 

произвеждани 

животни: 83 200 

бр./год. 

 

Отпадъци 

 

Угоени прасета за експедиция – 83 200 бр./г.  

 

Емисии 

195 бр. аспирации 

/покривни вентилатори/ 

СЖП 

Площадка за 

предварително 

съхранение 

Хладилна 

стая за 

съхранение 

Торови 

маси 

Система за съхранение 

на торови маси 

Торене на 

земеделски 

земи 
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3.5. Източници на емисии и пречиствателни съоръжения 

3.5.1. Емисии в атмосферния въздух 

 Точкови източници/изпускащи устройства (ИУ) на замърсяване на атмосферния въздух 

от работата на инсталацията са вентилационната система на животновъдните помещения за 

отглеждане на свине за угояване. Изхвърлянето на отработения въздух от работните 

помещения на свинекомплекса се  извършва чрез изпускащи устройства (покривни 

вентилатори) разположени на покривните конструкции на всяка от сградите за отглеждане на 

свине за угояване. На територията на площадката са разположени общо 365 бр. точкови 

източници на отпадъчни газове в атмосферния въздух (покривни вентилатори), от които за 

инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване се експлоатират 208 бр. 

аспирации. 

Предназначението на вентилацията в животновъдните сгради е да поддържа физичните 

свойства и химическия състав на въздуха в помещенията в оптимални за свинете граници. Тя 

трябва да отстранява излишните топлина, влага и вредни газове от помещенията, а също така 

и механичните замърсители на въздуха – прах, микроорганизми и др. и да доставя на свинете 

чист въздух с достатъчно кислород.  

Чрез вентилаторите в атмосферата се изпускат основно емисии на амоняк, както и 

малки количества метан и диазотен оксид. 

Технологията за отглеждане на свине за угояване отговаря на изискванията на НДНТ 

по отношение емисиите в атмосферния въздух. Изпусканите организирано вентилационни 

газове имат произход на газове, генерирани в работна среда. За нуждите на анализа се 

разглежда работата на свинекомплекса при максимално натоварване т.е. работа на всички 

вентилатори на пълна мощност, но се отчита факта, че максималният дебит на отделените 

газове се определя от работата на вентилационната система, която е в пряка зависимост от 

физиологичните нужди на отглежданите животни.  В зависимост от сезона, температурата на 

околната среда, влажността на атмосферния въздух и физиологичните нужди на животните, 

вентилационната система ще работи с капацитет от 50% до 100%. Основните вредни 

веществата, които се изхвърлят с  вентилаторите е амоняк (NH3). 

Поради спецификата на производствените процеси в отделните инсталации емисиите 

на отпадъчни газове от повечето точкови източници са типови – образуват се в еднакви 

производствени процеси и имат еднакъв качествен състав. 

На територията на свинекомплекса не се предвиждат съоръжения за пречистване на 

отпадъчните газове. Поради спецификата на производството  източници, емитиращи 

отпадъчни газове в атмосферния въздух от инсталацията за интензивно отглеждане на свине 

за угояване са изходните газоходи на вентилационните системи. Вентилацията  на халетата се 

класифицира като общообменна въздушна вентилация  на работна среда. При обичайната 

практика на отглеждането на свине за угояване в закрити помещения отработения от 

помещенията въздух се изхвърля директно в атмосферата без пречистване, т. е. съоръжения за 

пречистване на отпадъчните газове не се използват. Тази общоприета практика е в 

съответствие с изискванията за НДНТ. 

Освен вентилаторите на площадката не се експлоатират други организирани източници 

на емисии. 
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3.5.1.1. Емисии на прах 

При експлоатация на инсталацията възможните емисии на прах са свързани с процесите 

по: 

− Разтоварване на фураж; 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.8 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 11.С цел намаляване на праховите 

емисии от всяко помещение за животни НДНТ е използването на една или на комбинация от 

посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.1.1.-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на емисии на 

прах  

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

Намаляване на образуването на прах вътре в помещенията за животни. За тази цел може да се използва една 

или комбинация от следните техники: 

1 Технологията на отглеждане не 

предвижда използване на 

постелъчен материал 

Използване на по-груб 

постелъчен материал (напр. 

ненарязана слама или талаш 

вместо рязана слама). 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Ненарязаната слама не се 

прилага в системи за 

полутечен оборски тор./ 

2 Технологията на отглеждане не 

предвижда използване на 

постелъчен материал 

Застилане с прясна слама чрез 

използване на нископрахова 

техника (напр. ръчно). 

НЕПРИЛОЖИМА 

3 Предвидено е сухо хранене с 

фуражна смес. Храненето се 

извършва чрез достъпни на всяко 

животно до хранилки. Храната не се 

нормира и е на воля. Използваните 

хранилки не позволяват разпиляване 

на фуража. 

Прилагане на хранене ad libitum. ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 Към използваните фуражни смеси са 

вложени мазни суровини с цел 

предотвратяване на лесно 

раздробяване и разпрашаване. 

Използване на влажни фуражи, 

гранулирани фуражи или 

добавяне на мазни суровини или 

свързващи вещества в системата 

за хранене със сухи фуражи. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 Бункерите за фураж към фуражната 

кухня са с пневматично пълнене. 

Системата за пълнене се състои от 

мека връзка, която се прикачва 

плътно към силоза. Чрез 

капсуловане се предотвратява 

наличие на неорганизирани прахови 

емисии. Транспортирането на 

фуражната смес се извършва чрез 

фуражовози. 

Оборудване на складовете за сухи 

фуражи, които се пълнят 

пневматично, със сепаратори за 

прах. 

НЕПРИЛОЖИМА 

6 Изградената вентилационна система 

осигурява ниска скорост на 

движение на въздуха в помещенията. 

Високата скорост на въздуха има 

неблагоприятен ефект върху 

свинете. 

Проектиране и експлоатация на 

вентилационната система с ниска 

скорост на въздуха вътре в 

помещението 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Приложимостта може да 

бъде ограничена от 

съображения за хуманно 

отношение към животните/ 

Намаляване на концентрациите на прах вътре в помещенията чрез прилагане на една от следните техники: 

1 - Разпръскване на водна мъгла НЕПРИЛОЖИМА 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

/Приложимостта може да 

бъде ограничена от 

чувствителността на 

животното към 

охлаждането по време на 

разпръскването на мъглата, 

по-конкретно в 

чувствителните етапи от 

живота на животното, 

както и/или от неговата 

чувствителност към 

студени или влажни 

климатични условия. 

Приложимостта може да 

бъде ограничена и при 

системи за твърд оборски 

тор в края на периода на 

отглеждане поради високи 

емисии на амоняк./ 

2 - Разпръскване на масло НЕПРИЛОЖИМА 

/Приложима само за 

инсталации за птици, 

където птиците са на 

възраст над 21 дена. 

Приложимостта за 

инсталации за свине може да 

бъде ограничена поради 

риска от замърсяване на 

оборудването, намиращо се в 

помещението./ 

3 - Йонизация НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да е неприложима за 

инсталации за свине или за 

съществуващи инсталации 

за птици по технически и/или 

икономически причини./ 

Пречистване на изпускания въздух от система за пречистване на въздуха като: 

1 - Влагоуловител НЕПРИЛОЖИМА 

/Прилага се само за 

инсталации с тунелна 

вентилационна система./ 

2 - Сух филтър НЕПРИЛОЖИМА 

/Прилага се само за 

инсталации с тунелна 

вентилационна система./ 

3 - Мокър скрубер ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

4 - Мокър киселинен скрубер ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

5 - Биоскрубер (или влажен 

биологичен филтър) 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

6 - Дву- или трифазна система за 

пречистване на въздуха 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

7 - Биофилтър ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Прилага се само за 

инсталации за полутечен 

оборски тор. За 

поставянето на 

филтърното оборудване е 

необходима достатъчна 

площ извън помещенията за 

животните. Тази техника 

може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

редуциране емисиите на прах се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие с 

общите заключения за НДНТ т. 1.8. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.1.2. Емисии на интензивно миришещи вещества 

 Като интензивно миришещи вещества се разглеждат само тези вредни вещества, за 

които нормативната уредба не предвижда по-големи ограничения, обосновани с по-

отрицателни техни въздействия върху човешкото здраве и/или околната среда.   
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Използването на територията на производствената площадка на свинекомплекса на 

съвременна технология за отглеждане на свине за угояване, както и спазените отстояния на 

обекта спрямо жилищните сгради съгласно българското законодателство са гаранция за това, 

че няма да има разпространение на неприятни миризми. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.9 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 12.С цел предотвратяване или, 

където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми от 

стопанството НДНТ е изготвянето, изпълнението и редовното преразглеждане на план за 

управление на миризмите като част от системата за управление по околна среда (вж. НДНТ 

1), който включва следните елементи: i. протокол, съдържащ подходящи действия и срокове; 

ii. протокол за провеждане на мониторинг на миризмите; iii. протокол за реагиране при 

установяване на замърсяване с миризми; iv. програма за предотвратяване и отстраняване 

на миризми, предназначена например за определяне на източника(ците); за мониторинг на 

емисиите на миризми (вж. НДНТ 26); за характеризиране на приноса на източниците и за 

прилагането на мерки за тяхното отстраняване и/или намаляване. v. преглед на предишните 

инциденти и мерки за справяне с миризмите и разпространение на информация за 

инцидентите, свързани с миризмите.“. НДНТ 12 се прилага само за случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за достигане на миризми до чувствителните рецептори. До момента 

при работата на инсталацията не са регистрирани на миризми. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.9 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 13.С цел предотвратяване или, 

където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми и/или на 

въздействието на миризмите, излъчвани от дадено стопанство, НДНТ е използването на 

комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № ii.3.5.1.2-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на миризми 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Инсталацията е действаща. Най-

близкият чувствителен рецептор  /с. 

Варана/ е разположен на повече от 1500 

м в посока югоизток. 

Осигуряване на подходящо 

разстояние между 

стопанството/инсталацията и 

чувствителните рецептори 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи 

стопанства/инсталации./ 

2 Прилага се техника за често изнасяне 

на формираната тор. Намаляване на 

притока и скоростта на въздуха е в 

разрез с хуманно отношение към 

животните. Прилага се мярка от НДНТ 

30 - Принудителна вентилация и 

система за поене без течове при 

напълно решетъчен под с разположен 

под него събирателна вана и водна 

възглавница. 

Използване на система за 

отглеждане, където се прилага 

един или комбинация от 

следните принципи: 

— поддържане на животните и 

на повърхностите сухи и чисти 

(напр. избягване на 

разсипването на фураж, 

избягване наличието на 

изпражнения в зоните за 

лежане при частично скарови 

подове); 

— намаляване на 

излъчвателната повърхност на 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Намаляването на 

температурата на въздуха в 

помещението, на притока и 

скоростта на въздуха може 

да е неприложимо по 

съображения, свързани с 

хуманното отношение към 

животните. 

Отстраняването на 

полутечен оборски тор чрез 

промиване не се прилага за 

свинеферми, разположени в 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

оборския тор (напр. използване 

на метални или пластмасови 

скари, канали с намалена 

открита повърхност на 

оборския тор); 

— често изнасяне на оборския 

тор във външно (покрито) 

торохранилище; 

— намаляване на 

температурата на оборския тор 

(напр. чрез охлаждане на 

полутечен оборски тор) и на 

въздуха в помещението; 

— намаляване на притока и 

скоростта на въздуха върху 

повърхността на оборския тор; 

— поддържане на настилката 

суха и при аеробни условия в 

системи, при които се използва 

постеля. 

близост до чувствителни 

рецептори, поради пиковото 

отделяне на миризми./ 

3 Използват се коминни /покривни/ 

вентилатори, които рязко увеличават 

скоростта на изхвърляния отпадъчен 

въздух. Вентилаторите са монтиране в 

близост до билото на сградите. 

Не са монтирани вентилатори в 

непосредствена близост до или по 

посока на чувствителни рецептори. 

Оптимизиране на отвеждането 

на изпускания от помещенията 

за животните въздух чрез 

използването на една или на 

комбинация от следните 

техники: 

—увеличаване на височината 

на извода (напр. изпускателни 

тръби за въздух над нивото на 

покрива, комини, 

пренасочващи изпускателни 

тръби през билото на покрива 

вместо през долната част на 

стените); 

— увеличаване на скоростта на 

вентилацията през 

вертикалния извод; 

—ефективно поставяне на 

външни бариери за създаване 

на турбулентност в изходящия 

въздушен поток (напр. 

засаждане на растителност). 

—добавяне на навеси върху 

изпускателните отвори, 

разположени в долните части 

на стените за пренасочване на 

изпускания въздух към земята; 

— разпръскване на изпускания 

въздух откъм тази страна на 

помещенията за отглеждане на 

животните, която е най-далеч 

от чувствителния рецептор; 

— разполагане на оста на 

билото на покрива на 

естествено вентилираща се 

постройка напречно спрямо 

преобладаващата посока на 

вятъра. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Разположението на оста на 

билото на покрива не се 

отнася за съществуващи 

инсталации./ 
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4 - Използване на система за 

пречистване на въздуха, като 

например: 

1. биоскрубер (или влажен 

биологичен филтър). 

2. биофилтър 

3. дву- или трифазна система за 

пречистване на въздуха 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система. Биофилтърът се 

прилага само за инсталации 

за полутечен оборски тор. За 

биофилтъра е необходима 

достатъчна площ извън 

помещенията за 

животните, където да се 

постави филтърното 

оборудване./ 

Използване на една или на комбинация от следните техники за съхранение на оборски тор: 

5 Съгласно описаната технология на 

съхранение в т. 3.1.8.  на площадката се 

прилагат следните техники за 

покриване на формираните торови 

маси: 

- течна торова маса – естествена кора. 

1. Покриване на полутечния 

или твърдия оборски тор по 

време на съхранението му 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

6 Съоръженията за съхранение на 

торовите маси са разположени в 

югозападната част на свинекомплекса – 

в разглеждания район ветровете от 

изток са с нисък процент. 

2. Местоположението на 

торохранилището се определя 

с оглед на обичайната посока 

на вятъра и/или се въвеждат 

мерки за намаляване на 

скоростта на вятъра около и 

над него (напр. засаждане на 

дървета, поставяне на 

естествени прегради) 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

7 Канализационната система на 

свинекомплекса е подземна и се зауства 

в събирателни резервоари. Разбъркане 

/хомогенизиране/ на торта се извършва 

единствено в тази шахта, чиито обем е 

малък. 

3. Намаляване до минимум на 

разбъркването на полутечния 

оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

Обработване на оборския тор с използване на една от следните техники с цел намаляване до минимум на 

емисиите на миризми по време на (или преди) разпръскването му върху почвата 

8 На площадката не се извършва 

разпръскване на оборски тор. Тази 

дейност се извършва от външно 

юридическо лице на основание на 

сключен договор 

1. Аеробно разлагане (аерация) 

на полутечен оборски тор 

НЕПРИЛОЖИМА 

9 На площадката не се извършва 

разпръскване на оборски тор. Тази 

дейност се извършва от външно 

юридическо лице на основание на 

сключен договор 

2. Компостиране на твърд 

оборски тор 

НЕПРИЛОЖИМА 

10 На площадката не се извършва 

разпръскване на оборски тор. Тази 

дейност се извършва от външно 

юридическо лице на основание на 

сключен договор 

3. Анаеробно разлагане НЕПРИЛОЖИМА 

Използване на една или на комбинация от следните техники за разпръскване на оборски тор върху почвата: 

11 На площадката не се извършва 

разпръскване на оборски тор. Тази 

1. Разпръсквач за ивично 

торене, инжектор за плитки 

НЕПРИЛОЖИМА 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

дейност се извършва от външно 

юридическо лице на основание на 

сключен договор 

или дълбоки бразди за 

разпръскване на полутечен тор 

върху почвата 

12 На площадката не се извършва 

разпръскване на оборски тор. Тази 

дейност се извършва от външно 

юридическо лице на основание на 

сключен договор 

2. Своевременно внасяне на 

оборския тор в почвата 

НЕПРИЛОЖИМА 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

редуциране емисиите на миризми се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.9. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 

на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри 

налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.1.3. Емисии от съхранение на тор 

 Подробно описание на съоръженията за третиране и съхранение на торови маси е 

извършено в т. 3.4.1.8. на настоящата оценка. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.10 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 14.С цел намаляване на емисиите във 

въздуха от съхранението на твърд оборски тор НДНТ е използването на една или на 

комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.1.3-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране емисиите от 

съхранение на тор 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Извършва се стифиране на твърдата 

торова маса на купове при намаляване 

на съотношението между площта на 

излъчващата повърхност и обема на 

купа твърд оборски тор. 

Намаляване на съотношението 

между площта на излъчващата 

повърхност и обема на купа 

твърд оборски тор. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Куповете твърда торова маса се 

покриват с покривало от импрегниран 

материял 

Покриване на купа твърд 

оборски тор. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Съхранението се осъществява на 

обособени бетонови площадки 

Съхранение на изсушен твърд 

оборски тор в торохранилище. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.10 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 15.С цел предотвратяване или, 

където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите в почвата и водата от 

съхранението на твърд оборски тор НДНТ е използването на комбинация от посочените по- 

долу техники в следния приоритетен ред.“ 

Таблица № II.3.5.1.3-2. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране емисиите от 

съхранение на тор 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Съхранението се осъществява на 

обособени бетонови площадки 

Съхранение на изсушен твърд 

оборски тор в торохранилище 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 - Използване на циментов силоз 

за съхранение на твърд 

оборски тор 

НЕПРИЛОЖИМА 

3 Съхранението се осъществява на 

обособени бетонови площадки 

Съхранение на твърд оборски 

тор върху твърд непромокаем 

под, оборудван с дренажна 

система и резервоар за оттока 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 Избраните съоръжения са с достатъчен 

капацитет за съхранение за период от 6 

месеца 

Избор на съоръжение за 

съхранение с достатъчно 

капацитет за съхраняване на 

твърдия оборски тор през 

периодите, когато 

разпръскването върху почвата 

не е възможно 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 - Съхранение на твърд оборски 

тор върху обработваема земя 

на купове, разположени далеч 

от повърхностни и/или 

подземни водни потоци, в 

които може да навлезе течен 

отток 

НЕПРИЛОЖИМА 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

редуциране емисиите от съхранение на тор се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.10. от Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-

добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.11 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 16.С цел намаляване на емисиите на 

амоняк във въздуха от съоръжение за съхранение на полутечен оборски тор НДНТ е 

използването на комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.1.3-3. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране емисиите от 

съхранение на полутечен тор 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

Подходяща конструкция и управление на съоръжението за съхранение на полутечен оборски тор чрез 

използване на комбинация от следните техники: 

1 За съхранение на течна торова маса се 

използват съоръжения с обем и 

височина посочени в т. 3.4.1.8. Видно 

от параметрите съоръженията са с 

относително малко съотношението 

между площта на излъчващата 

повърхността и обема на съоръжението 

за съхранение на полутечен оборски 

тор. 

Намаляване на съотношението 

между площта на излъчващата 

повърхността и обема на 

съоръжението за съхранение 

на полутечен оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи съоръжения 

за съхранение. Прекомерно 

високите съоръжения за 

съхранение на полутечен 

оборски тор може да не са 

приложими поради по-

големите разходи и 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

рисковете за 

безопасността./ 

2 При експлоатацията на съоръженията 

са определени и описани работни 

обеми. Осигурено е наличие на 

свободен обем с цел предотвратяване 

на аварии и намаляване на въздушните 

течения над тях. 

Намаляване скоростта на 

вятъра и обмена на въздух на 

повърхността на полутечния 

оборски тор чрез поддържане 

на ниски нива на запълване на 

съоръжението за съхранение 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи съоръжения 

за съхранение./ 

3 Използваните съоръжения не използват 

съоръжения за разбъркване. Същото 

спомага за образуване на естествена 

кора на повърхността на резервоарите. 

Намаляване до минимум на 

разбъркването на полутечния 

оборски тор. 

 

Покриване на съоръжението за съхранение на полутечен оборски тор. За тази цел може да се използва една 

от следните техники: 

4 - Твърдо покривно съоръжение ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Може да е неприложима за 

съществуващи инсталации 

по икономически 

съображения и структурни 

ограничения, свързани с 

устойчивостта на вятър и 

допълнително натоварване/ 

5 - Меки покривни съоръжения ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Меките покривни 

съоръжения не се прилагат 

за зони, където 

преобладаващите 

климатични условия могат 

да причинят повреди в 

конструкцията им./ 

6 Съгласно описаните в т. 3.4.1.8 за 

съхранението на течна торова маса се 

използват съоръжения с цилиндрична и 

кубична форма. На повърхността на 

торта се формира естествена кора. 

Плаващи покривни 

съоръжения, като например: 

— пластмасови гранули; 

— леки насипни материали; 

— плаващи меки покривни 

съоръжения; 

— геометрични пластмасови 

плочки 

 — надуваем навес; 

— естествена кора; 

— слама. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Използването на 

пластмасови гранули, леки 

насипни материали и 

геометрични пластмасови 

плочки не е приложимо за 

течни оборски торове, 

които образуват естествена 

кора. Размесването на 

полутечния оборски тор при 

разбъркване, пълнене и 

изпразване може да направи 

невъзможно използването на 

7някои плаващи материали, 

които могат да доведат до 

утаяване или до запушване 

на помпите. Образуването 

на естествена кора може да 

е неприложимо при студени 

климатични условия и/или 

при полутечен оборски тор с 

ниско съдържание на сухо 

вещество. Образуването на 

естествена кора не се 

прилага за съоръжения за 

съхранение, където 

разбъркването, пълненето 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

и/или изпразването на 

полутечен оборски тор прави 

естествената кора 

нестабилна./ 

7 - Подкиселяване на полутечен 

оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

На площадката на свинекомплекса не се експлоатират земнонасипни съоръжения за 

съхранение на полутечен оборски тор. В тази връзка с настоящата оценка не е извършено 

оценяване съответствието с НДНТ 17 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри 

налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.11 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 18.С цел предотвратяване на 

емисиите в почвата и водата от събирането и изпомпването, както и от торохранилище 

и/или от оградено с насип съоръжение за съхранение (лагуна) НДНТ е използването на 

комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.1.3-4. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране емисиите от 

съхранение на тор 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Използват се съоръжения, изградени от 

водоплътен стоманобетон 

Използване на съоръжения за 

съхранение, които са 

устойчиви на механични, 

химични и топлинни влияния. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Всички съоръжения за съхранение на 

тор са с достатъчен капацитет за 

съхранение на тор за период от 6 

месеца. 

Избор на съоръжение за 

съхранение с достатъчен 

капацитет за съхраняване на 

полутечния оборския тор през 

периодите, когато 

разпръскването върху почвата 

не е възможно. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Използват се съоръжения, изградени от 

водоплътен стоманобетон 

Конструиране на 

непропускливи съоръжения и 

оборудване за събиране и 

пренасяне на полутечен 

оборски тор (напр. ями, 

канали, тръби и помпени 

станции) 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 - Съхраняване на полутечен 

оборски тор в оградени с насип 

съоръжения (лагуни) с 

непромокаема основа и стени, 

напр. глина или пластмасово 

покритие (или с двойно 

покритие) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Общоприложима за лагуни/ 

5 - Инсталиране на система за 

улавяне на течове, състояща се 

например от геомембрана, 

дренажен слой и дренажна 

тръбопроводна система 

НЕПРИЛОЖИМА 

/само за нови инсталации/ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

6 Ще се извършват проверки на 

площадката за съхранение на 

формираните отпадъчни води и за 

техническото състояние от специалист 

определен за целта на дружеството. 

Проверка на конструктивната 

цялост на съоръженията за 

съхранение поне веднъж 

годишно. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

редуциране емисиите от съхранение на тор се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.11. от Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-

добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.1.4. Емисии от обработване на оборски тор на площадката на инсталацията 

Операторът не извършва разпръскване на оборски тор на площадката на инсталацията. 

Формираната тор се предава на външни лица за наторяване на земеделски земи. 

В тази връзка с настоящата оценка не е извършено оценяване съответствието с 

НДНТ 19 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 

година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното 

отглеждане на птици или свине. 

3.5.1.5. Емисии от разпръскване на оборски тор върху почвата 

Подробно описание на съоръженията за съхранение на торови маси е извършено в т. 3.4.8. на 

настоящата оценка. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.12 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 19.Ако се използва обработване на 

оборски тор на място в стопанството с цел намаляване на емисиите на азот, фосфор, 

миризми и патогенни микроорганизми във въздуха и водата, както и за улесняване на 

съхранението и/или разпръскването му върху почвата, НДНТ е обработването на оборския 

тор чрез прилагане на една или на комбинация от посочените по-долу техники:“ 

Таблица № 3.2.1.3-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за обработка на тор 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 За разделяне на полутечен оборски тор 

се използва механичен сепаратор. 

Механично разделяне на 

полутечен оборски тор. Това 

включва например: 

- шнеков сепаратор; 

— декантер–центрофугиращ 

сепаратор; 

— коагулатор–флокулатор; 

— разделяне с помощта на 

сита; 

— филтърна преса 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Прилага се само когато: — е 

необходимо намаляване на 

съдържанието на азот и 

фосфор поради ограничено 

наличие на земи за 

разпределяне на оборския 

тор; — оборският тор не 

може да се транспортира, 

за да бъде разпръснат върху 

почвата при разумни 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

разходи. Използването на 

полиакриламид като 

флокулатор може да е 

неприложимо поради риска 

от образуване на акриламид./ 

2 - Анаеробно разграждане на 

оборски тор в инсталация за 

биогаз 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ./ 

3 - Използване на външен канал за 

сушене на оборски тор 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Прилага се само за оборски 

тор от инсталации за 

кокошки носачки. Не се 

прилага за съществуващи 

инсталации без ленти за 

оборски тор./ 

4 - Аеробно разлагане (аерация) 

на полутечен оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Прилага се само когато е 

важно да се намалят 

патогенните организми и 

миризмите преди 

разпръскването върху 

почвата. При студени 

климатични условия може да 

е трудно да се поддържа 

необходимото ниво на 

аерация през зимата./ 

5 - Нитрификация–

денитрификация на полутечен 

оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Не се прилага за нови 

инсталации. Прилага се само 

за съществуващи 

инсталации/стопанства, 

когато е необходимо 

отстраняването на азота 

поради ограничено наличие 

на земи за разпределяне на 

оборския тор./ 

6 - Компостиране на твърд 

оборски тор 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Прилага се само когато: — 

оборският тор не може да се 

транспортира, за да бъде 

разпръснат върху почвата 

при разумни разходи; — е 

важно да се намалят 

патогенните 

микроорганизми и 

миризмите преди 

разпръскването върху 

почвата; —в стопанството 

има достатъчно 

пространство за оформяне 

на поредица от редове./ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

обработване на торта на площадката се прилагат техники и мерки, които са в пълно 
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съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.12. от Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-

добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.1.6. Емисии от целия производствен процес 

При чревната ферментация на отглежданите свине се отделя метан и амоняк, като 

особено внимание се обръща на последния. Емисиите се отвеждат  в  атмосферния  въздух 

чрез  вентилатори,  монтирани на покривите на сградите. Вентилаторите са смукателни и имат 

за цел да извършат въздухообмен на въздуха в халетата с цел регулиране на параметрите на 

микроклимата в тях – температура и влажност, като управлението им е механично. 

За редуцирането на емисиите на амоняк от сградите за отглеждане на свине за угояване, 

операторът прилага следните мерки: 

➢ използване на частично решетъчен под с разположен под него канал с наклонени 

навътре стени; 

➢ добър хранителен режим – използваните добавки към хранителните смески – 

ензими, което е в унисон със световната практика при отглеждане на свине за 

угояване, гарантира максималното редуциране на миризмите от екскрементите 

и продуктите на биохимични и микробиологични процеси в тях; 

➢ използване на специални хранилки за намаляване на разхищението на храна 

➢ използване на нипелни поилки – Нипелните  поилки  изискват  по-малка  

поддръжка,  осигуряват  по-добро  качество на  водата /”затворена”  система/.  

➢ редовно отстраняване на торта от сградите; 

➢ експлоатиране на система за принудителна вентилация – въздухът  се  извежда  

от  сградата  чрез  механични вентилатори и се заменя с пресен въздух от 

входящите отвори. Контролирането на  микроклимата  обикновено  е  по-добро  

отколкото  при  естествената  вентилация. 

Предвидените по-горе мерки за редуциране емисиите на амоняк от сградите за 

отглеждане на свине за угояване се считат за Категория 1 и 2 съгласно Guidance document on 

preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources - 7 February 2014, Geneva, 

September 2007 и ще осигурят съответствие на сградите с изискванията на Приложение IX на 

Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни 

разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон 

(ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. 

Издаден от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., 

в сила за Република България от 3.10.2005 г.). 

Описаните по-горе мерки съответстват на посочените в Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине (като напр.: НДНТ 5, буква „г“; НДНТ 30, 

буква „а“ и др.) 

Както се вижда от гореописаното прилаганата от оператора технология за отглеждане 

на свине за угояване и предвидените мерки за намаляване на емисиите на амоняк изцяло 

съответстват на НДНТ-документа за дейността (Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs - 2017), Guidance document on preventing 
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and abating ammonia emissions from agricultural sources - 7 February 2014, Geneva, September 

2007, Приложение IX на Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното 

замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, 

еутрофикацията и тропосферния озон и Решение 2017/302/ЕС. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.14 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 23.С цел намаляване на емисиите на 

амоняк от целия производствен процес за отглеждане на свине (включително свине майки) 

или птици НДНТ е оценката/изчисляването на намаляването на емисиите на амоняк от целия 

производствен процес чрез използване на прилаганите в стопанството НДНТ.“. 

Заключенията за НДНТ за съответния сектор са представени с т. 3 от  Решение за изпълнение 

(ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 2.1. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 30.С цел намаляване на емисиите на 

амоняк във въздуха от всяко помещение за отглеждане на свине НДНТ е използването на една 

или на комбинация от посочените по-долу техники.“. 

Таблица № II.3.5.1.6-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на амоняк 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

I Излъчващата повърхност е намалена 

чрез използване на решетъчен под от 

бетонови решетки. 

Отделените фекалии се събират в канал 

с водна възглавница. Отвеждането им 

се извършва често чрез вакуумна 

система. 

Не се използва постеля или разделяне 

на потоците урина и изпражнения. 

Една от следните техники, 

при която се прилага един 

или комбинация от следните 

принципи: 

i) намаляване на 

повърхността на излъчване 

на амоняк; 

ii)повишаване на 

периодичността на 

отстраняване на полутечния 

(твърдия) оборски тор към 

външно торохранилище; 

iii) разделяне на урината от 

изпражненията; 

iv) поддържане на суха и 

чиста постеля. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

1 - Дълбока яма (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров), само ако се 

използва в комбинация с 

допълнителни мерки за 

намаляване на емисиите, като 

например: 

— комбинация от мерки за 

управление на храненето; 

— система за пречистване на 

въздуха; 

—намаляване на pH на 

полутечния оборски тор; 

— охлаждане на полутечния 

оборски тор. 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за нови 

инсталации, освен при 

наличие на комбинация от 

дълбока яма със система за 

пречистване на въздуха, 

охлаждане на полутечния 

оборски тор и/или 

намаляване на pH на 

полутечния оборски тор./ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

2 Източването на водната възглавница се 

извършва чрез вакуумна система към 

канализацията на всяка сграда – 

формиране на вакуум в тръбите и 

засмукване на съдържанието в 

подподовия канал. 

Вакуумна система за често 

отстраняване на полутечен 

оборски тор (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров). 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

3 - Скосени стени на канала за 

оборски тор (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров). 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

4 - Скрепер за периодично 

отстраняване на полутечен 

оборски тор (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров). 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

5 Торът се отстранява често. 

Отстраняването ще се извършва без 

промиване. 

Често отстраняване на 

полутечния оборски тор чрез 

промиване (в случаите, когато 

подът е напълно или частично 

скаров) 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения. 

Когато течната фракция на 

полутечния оборски тор се 

използва за промиване, тази 

техника може да е 

неприложима за 

стопанства, разположени в 

близост до чувствителни 

рецептори, поради пиково 

отделяне на миризми по 

време на промиването./ 

6 - Намаляване на ямата за 

събиране на оборски тор (в 

случаите, когато подът е 

напълно или частично скаров) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

7 - Цялостна постеля (в случаите, 

когато има плътен циментов 

под) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Системите с твърд оборски 

тор не се прилагат за нови 

инсталации, освен ако това 

не е оправдано с оглед на 

хуманното отношение към 

животните. Може да е 

неприложима за естествено 

вентилирани инсталации, 

разположени на места с 

топъл климат, както и за 

съществуващи инсталации с 

принудителна вентилация за 

отглеждане на отбити от 

кърмене прасенца и свине за 

угояване./ 

8 Животните се отглеждат в боксове Помещения за отглеждане от 

тип бокс (при напълно или 

частично скаров под) 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

/Системите с твърд оборски 

тор не се прилагат за нови 

инсталации, освен ако това 

не е оправдано с оглед на 

хуманното отношение към 

животните. Може да е 

неприложима за естествено 

вентилирани инсталации, 

разположени на места с 

топъл климат, както и за 

съществуващи инсталации с 

принудителна вентилация за 

отглеждане на отбити от 

кърмене прасенца и свине за 

угояване./ 

9 - Система с постоянно внасяне 

на слама (в случаите, когато 

има плътен циментов под) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Системите с твърд оборски 

тор не се прилагат за нови 

инсталации, освен ако това 

не е оправдано с оглед на 

хуманното отношение към 

животните. Може да е 

неприложима за естествено 

вентилирани инсталации, 

разположени на места с 

топъл климат, както и за 

съществуващи инсталации с 

принудителна вентилация за 

отглеждане на отбити от 

кърмене прасенца и свине за 

угояване./ 

10 - Изпъкнал под и отделни 

канали за оборски тор и за вода 

(в случаите, когато боксовете 

са частично скарови) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

11 - Боксове с постеля с 

комбинирана обработка на 

оборския тор (полутечен и 

твърд оборски тор) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за 

съществуващи инсталации 

без плътен циментов под./ 

12  Боксове за хранене/лежане с 

плътен под (в случаите, когато 

се използват боксове с 

постеля) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за 

съществуващи инсталации 

без плътен циментов под./ 

13 - Корито за събиране на 

оборския тор (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров) 

НЕПРИЛОЖИМА 

14 Прилага се събиране на фекалиите във 

водна възглавница. 

Събиране на оборския тор във 

вода 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

15 - V-образни ленти за оборски 

тор (в случаите, когато подът е 

напълно или частично скаров) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 
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по технически и/или 

икономически съображения./ 

16 - Комбинация от канали за вода 

и за оборски тор (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

17 - Външна алея с постеля (при 

плътен циментов под) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за места със 

студени климатични условия. 

Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

II - Охлаждане на оборския тор НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага, когато: —не е 

възможно повторно 

използване на топлината; — 

се използва постеля./ 

III - Използване на система за 

пречистване на въздуха, като 

например: 1. мокър 

киселинен скрубер; 2. дву- 

или трифазна система за 

пречистване на въздуха; 3. 

биоскрубер (или влажен 

биологичен филтър) 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

IV - Подкиселяване на 

полутечния оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

V - Използване на плаващи 

топки в канала за оборски 

тор 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

редуциране емисиите на амоняк се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие 

с общите заключения за НДНТ т. 2.1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

 При прилагане на описаните НДНТ с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине се поставя интервал на стойностите на емисии 

на амоняк /НДНТ-СЕН/. Долната граница на интервала е свързана с използването на система 

за пречистване на въздуха. 

Таблица № II.3.5.1.6-2. Емисионни нива на амоняк свързани с прилагане на НДНТ 

Параметър НДНТ-СЕН (kg NH3/жизнено пространство 

за едно животно/година) 

Амоняк, изразен като NH3 0,1 – 2,6 
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 Техниката за отглеждане на свине за угояване обхваща използването на групови 

боксове като за всеки бокс са осигурени необходимия брой хранилки и поилки с цел 

осигуряване на достъп до храна и вода на всяко отглеждано животно. Подът на боксовете е 

напълно скаров с разположен под скарите събирателен канал с водна възглавница и вакуумна 

система за източване. Събраната в канала суспензия се извежда от сградите периодичн с 

висока честота. 

Предвидените мерки за редуциране емисиите на амоняк от сградите за отглеждане на 

свине за угояване са използването на напълно решетъчен под от бетонови скари с 

разположен под тях бетонов канал. 

 В съответствие с разпоредбите на Чл. 3, пар. 8, Приложение IX на Протокола към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.) за 

съществуващи съоръжения за съхранение на тор, се изисква прилагане на мерки за намаляване 

на емисиите на амоняк. При оценяване на приетите от възложителя мерки за редуциране 

неорганизираните емисии на амоняк са взети в предвид посочени в документ GUIDANCE 

DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014 насоки. 

 Съществуват няколко метода за намаляване емисиите на амоняк (NН3), които са 

подборно разработени в ръководствата за добри земеделски практики. Най-общо те са 

следните.  

 Чрез регулиране на състава на храната. По-добро съчетание на протеините в храните. 

Тази практика зависи от вида на добитъка, който се отглежда (в кой конкретен SNAP CODE 

между 100901 до 100915 попада). Тази практика води до по-малко намаляване емисиите на 

амоняк в сравнение със следващата. 

 Чрез добро стопанисване. Намаляване замърсените с тор повърхности, водещо до 

намаляване не емисиите. Отглеждане навън може да доведе до намаляване на температурата, 

а от там и на изпаренията на амоняк от торта. 

 Система за обработка на торта. Отделяне на твърдата и течна торови фракции. Тази 

система води до значително намаляване емисиите на амоняк, тъй като от твърдата фракция те 

са сравнително малко. Компостиране на твърдата торова фракция води до повишаване на 

емисиите по време на процеса.  

 Правилно складиране. Покриване на ямите за тор намаляват емисиите на амоняк с 

около 80%. Тази система се комбинира и с добро стопанисване, т.е. навременно почистване на 

торта от сградите, съоръжения за бързо отвеждане на течната торова фракция, поддържане на 

постоянна температура. 

 По отношение животновъдните сгради възложителя ще прилага следните мерки за 

намаляване на емисиите на амоняк: 

− технология на отглеждане с използване на напълно решетъчен под от 

бетонови скари с разположен под тях бетонов канал. Чрез тази мярка се 

гарантира редуциране на емисиите с до 25 %. Тази мярка ще осигури 

съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение IX  на Протокол 

към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на 
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далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и 

тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 

г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на околната среда 

и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 

3.10.2005 г.). 

 Тази мярка е категоризирана като категория 1 съгласно Таблица 7 на документ 

GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 

 Определената максимална стойност на НДНТ-СЕН (2,6 kg NH3/за 1 място за едно 

животно/година), определен в таблица 2.1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е намалена с 25 % (1,95 kg/plc/yr), тъй като 

операторът прилага описаните мерки за намаляване на емисиите на амоняк. 

При отчитане на описаните фактори и емисионни нива е определен и емисионния 

фактор за разглежданата инсталация. 

Таблица № II.3.5.1.6-3. Емисионен фактор свързан с прилагане на НДНТ 

Параметър ЕФ 

(kg NH3/жизнено пространство за едно 

животно/година) 

Амоняк, изразен като NH3 1,95 

3.5.1.7. Мониторинг на емисиите и параметрите от процесите 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 24.НДНТ е мониторингът на 

отделените в оборския тор общ азот и общ фосфор чрез използване на една от следните 

техники поне с посочената по-долу периодичност.“. 

Таблица № II.3.5.1.7-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Води се баланс на подадените и приети 

хранителни вещества, респ. азот и 

фосфор. 

Изчисляване на емисиите чрез 

използване на масовия баланс 

на азота и фосфора въз основа 

на приемания фураж, 

съдържанието на суров 

протеин в дажбите, общия 

фосфор и показателите на 

животните. 

Веднъж годишно за всяка 

категория животни. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 - Оценка на емисиите чрез 

анализ на оборския тор за общо 

съдържание на азот и фосфор. 

Веднъж годишно за всяка 

категория животни. 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 
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Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 25.НДНТ е мониторингът на 

емисиите на амоняк във въздуха чрез използване на една от следните техники поне с 

посочената по-долу периодичност.“. 

Таблица № II.3.5.1.7-2. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 - Оценка на емисиите чрез 

използване на масовия баланс 

въз основа на отделения и на 

общия (или на общия 

амонячен) азот, наличен във 

всеки етап от управлението на 

оборския тор. 

Веднъж годишно за всяка 

категория животни. 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

2 - Изчисление чрез измерване на 

концентрацията на амоняк и 

степента на вентилация, като 

се използват методи на ISO, 

методи от национални или 

международни стандарти или 

други методи, които 

осигуряват данни с 

равностойно научно качество. 

Винаги когато настъпят 

значителни промени в поне 

един от следните параметри: 

а)вида на отглежданите в 

стопанството животни; б) 

системата за отглеждане на 

животните. 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

3 Ежегодно се извършва изчисление на 

годишните емисии на амоняк чрез 

стандартни методики и емисионни 

фактори. Изчислените емисии се 

документират и докладват. 

Оценка чрез използване на 

емисионни коефициенти. 

Веднъж годишно за всяка 

категория животни. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 26.НДНТ е периодичният мониторинг 

на емисиите на миризми във въздуха.“. НДНТ 26 се прилага само за случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори. 

Таблица № II.3.5.1.7-3. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

Мониторинг на емисиите на миризми може да се извършва чрез използване на: 

1 При експлоатация на инсталацията не 

се очаква и/или няма доказателства за 

замърсяване с миризми в 

чувствителните рецептори 

европейските (EN) стандарти 

(напр. чрез динамична 

олфактометрия съгласно EN 

13725 с цел определяне на 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

концентрацията на 

миризмата); 

2 При експлоатация на инсталацията не 

се очаква и/или няма доказателства за 

замърсяване с миризми в 

чувствителните рецептори 

когато се прилагат 

алтернативни методи, за които 

няма стандарти EN (напр. 

измерване/оценка на 

излагането на миризми, оценка 

на въздействието на миризми), 

може да се използват ISO, 

национални и други 

международни стандарти, 

които гарантират 

предоставянето на данни с 

равностойно научно качество. 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 27.НДНТ е мониторингът на 

праховите емисии от всяко помещение за животни чрез използване на една от следните 

техники поне с посочената по-долу периодичност.“. 

Таблица № II.3.5.1.7-4. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 - Изчисляване чрез измерване на 

концентрацията на прах и 

степента на вентилация чрез 

използване на методите от 

стандартите EN или на други 

методи (ISO, национални и 

международни) и методи, 

които осигуряват данни с 

равностойно научно качество. 

Веднъж годишно 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Прилага се само за емисии на 

прах от всяко отделно 

помещение за животни. Не 

се прилага за инсталации, 

оборудвани със система за 

пречистване на въздуха. В 

този случай се прилага НДНТ 

28. Поради високите разходи 

за измерванията тази 

техника може да не е 

общоприложима./ 

2 Ежегодно се извършва изчисление на 

годишните емисии на амоняк чрез 

стандартни методики и емисионни 

фактори. Изчислените емисии се 

документират и докладват. 

Оценка чрез използване на 

емисионни коефициенти. 

Веднъж годишно 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Поради високите разходи за 

установяване на 

емисионните коефициенти 

тази техника може да не е 

общоприложима./ 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 28.НДНТ е мониторингът на 

емисиите на амоняк, на праховите емисии и/или на емисиите на миризми от всяко помещение 

за животни, оборудвано със система за пречистване на въздуха, чрез използване на всички 

от следните техники поне с посочената по-долу периодичност.“. 

Таблица № II.3.5.1.7-5. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Инсталацията не е оборудвана с 

пречиствателни съоръжения 

Проверка на работата на 

системата за пречистване на 

въздуха чрез измерване на 

амоняка, миризмите и/или 

праха при съществуващите на 

практика условия в 

стопанството и съгласно 

предписания протокол за 

измерване, както и чрез 

използването на методите от 

стандартите EN или на други 

методи (ISO, национални и 

международни), при което се 

осигуряват данни с 

равностойно научно качество 

НЕПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

2 Инсталацията не е оборудвана с 

пречиствателни съоръжения 

Контрол на ефективното 

функциониране на системата 

за пречистване на въздуха 

(напр. чрез непрекъснато 

записване на оперативните 

параметри или чрез използване 

на системи за сигнализиране) 

НЕПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

мониторинг на емисиите се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие с 

общите заключения за НДНТ т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.2. Емисии в отпадъчни води 

 Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване не е източник на 

производствени и/или охлаждащи отпадъчни води. От дейността не се формират емисии в 

отпадъчни води. Формирания поток торови маси, както и съоръженията за третиране и 

съхранение са описани в разделите по-горе. 

3.5.3. Емисии в отпадъци 

 При експлоатацията на инсталацията не се формират характерни за дейността 

отпадъци. Формирането на отпадъци е свързано със спомагателни дейности на площадката. 

3.5.4. Емисии на шум 

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението. 

Не  случайно законодателството в областта на защита от шума в околната среда урежда 

проблемите, свързани с разработването на мерки за избягване, предотвратяване и намаляване 

на вредното въздействие на шума, целящи чрез тяхното осъществяване защита на човешкото 

здраве и околната сред, както и осигуряване на качество на живот на населението. Шумът е от 

съществено значение при отглеждането на свине - спецификата на дейността изисква 

избягване на постоянният или внезапен шум с цел осигуряване хуманно отношение към 

животните. В помещенията, в които се отглеждат свине нивото на шум е необходимо да бъде 

не повече от 80 dB: вентилаторите, съоръженията за хранене и останалото оборудване е 
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необходимо да са конструирани и поддържани по такъв начин, че да създават възможно най-

малко шум. Дейността по отглеждане на свине за угояване е специфична дейност, която не 

натоварва допълнително акустичната среда. 

Като основни източници на шум на промишлената площадка за интензивно отглеждане 

на свине за угояване са определени следните процеси и съоръжения: 

• Отглежданите свине в работните помещения (животновъдни сгради); 

• Вентилаторите на вентилационните системи на работните помещения 

(животновъдни сгради); 

• Транспортни ленти и елеватори; 

• Обслужващият транспорт за технологичен превоз на територията на площадката 

на свинекомплекса и извън нея извършващ доставка на суровини и 

спомагателни материали за производствената дейност; превоз на отпадъци и 

извозване на готовата продукция. 

Шумът, предизвикван от отглежданите животните е незначителен и е в рамките на 

производствените халета. Спецификата на производствената дейност по производството 

изисква тяхното несмущаване от случайни или постоянни източници на шум. От особено 

значение е спокойното отглеждане в условията на липса на стресови фактори влияещи на 

свинете, какъвто е шума. Шумът излъчван в околната среда вследствие жизнената им дейност 

е незначителен и в предвид на това, че те се отглеждат в затворени помещения – изолирани  

животновъдни сгради. 

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). 

На промишлената площадка за интензивно отглеждане на свине за угояване са 

предприети мерки за ограничаване на шумовото въздействие на производствената площадка 

върху околната среда, по-значимите от които са: 

• Изолиране на източниците с високо съдържание на шум – електродвигатели, 

вентилатори; 

• Инсталиране на съвременни съоръжения с шумови характеристики, в рамките 

на разрешените нива; 

• Ограничаване на скоростта на движение на обслужващите МПС на площадката 

на свинекомплекса; 
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• Въведена е система за проверки и контрол на изправността на съоръженията.  

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.7 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 9.С цел предотвратяване или, където 

това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на шум НДНТ е изготвянето 

и изпълнението на план за управление на шума като част от системата за управление по 

околна среда (вж. НДНТ 1), който включва следните елементи:“ 

Таблица № II.3.5.4-2. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на шумови емисии 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Операторът ще изготви 

инструкция, част от система за 

управление на околна среда, 

която определя действията по 

извършване мониторинг на шум 

и набелязване на коригиращи 

действия при констатирани 

несъответствия 

протокол, съдържащ подходящи 

действия и срокове 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ НАЛАГА 

ПРИЛАГАНЕ 

/ НДНТ 9 се прилага само за 

случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за 

шумово замърсяване в 

чувствителните рецептори./ 

2 Периодично ще се провежда 

собствен мониторинг на шум, 

резултатите от който се 

документират в изготвени 

протоколи на акредитирани 

лаборатории 

протокол за провеждане на 

мониторинг на шума 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ НАЛАГА 

ПРИЛАГАНЕ 

/ НДНТ 9 се прилага само за 

случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за 

шумово замърсяване в 

чувствителните рецептори./ 

3 При констатирани 

несъответствия ще се набелязват 

подходящи мерки за 

отстраняването им. 

Изпълнението на мерките и 

тяхната ефективност се 

проверяват няколкократно. 

протокол за реакция при 

определени събития, свързани с 

шума 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ НАЛАГА 

ПРИЛАГАНЕ 

/ НДНТ 9 се прилага само за 

случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за 

шумово замърсяване в 

чувствителните рецептори./ 

4 При констатирани 

несъответствия ще се набелязват 

подходящи мерки за 

отстраняването им. 

Изпълнението на мерките и 

тяхната ефективност се 

проверяват няколкократно. 

програма за намаляване на шума, 

предназначена например за 

определяне на източника(ците), 

за мониторинг на шума, за 

характеризиране на приноса на 

източниците и за прилагане на 

мерки за отстраняване и/или 

намаляване 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ НАЛАГА 

ПРИЛАГАНЕ 

/ НДНТ 9 се прилага само за 

случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за 

шумово замърсяване в 

чувствителните рецептори./ 

5 Всички резултати ще се 

документират и съхраняват на 

площадката. Наличието на 

минали несъответствия се 

анализира и се взема в предвид 

при необходимост  

преглед на предишни инциденти 

и на мерките, свързани с шума, и 

разпространение на информация 

за инцидентите, свързани с шума 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ НАЛАГА 

ПРИЛАГАНЕ 

/ НДНТ 9 се прилага само за 

случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за 

шумово замърсяване в 

чувствителните рецептори./ 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.7 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 
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интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 10.С цел предотвратяване или, 

където това не е практически осъществимо, намаляване на шумовите емисии НДНТ е 

използването на една или на комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.4-3. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на шумови емисии 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Инсталацията е нова в 

съществуващи сгради. 

Площадката е отдалечена от 

чувствителните рецептори. 

Осигуряване на подходящо 

разстояние между инсталацията/ 

стопанството и чувствителните 

рецептори. 

На етап планиране на 

инсталацията/стопанството се 

предвижда подходящо 

разстояние между 

инсталацията/стопанството и 

чувствителните рецептори, като 

се прилагат изискванията за 

минимални стандартни 

разстояния. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи 

инсталации/стопанства./ 

2 Инсталацията е нова в 

съществуващи сгради. 

Площадката е отдалечена от 

чувствителните рецептори. 

Местоположение на 

оборудването: 

Нивата на шум може да се 

намалят чрез: i)увеличаване на 

разстоянието между излъчвателя 

и приемника (чрез разполагане на 

оборудването колкото е 

възможно по-далеч от 

чувствителните рецептори, 

доколкото това е практически 

удачно); ii) намаляване на 

дължината на тръбите за 

доставяне на фуражи; iii) 

разполагане на бункерите и 

силозите за фуражи така, че да се 

сведе до минимум движението на 

автомобили в стопанството. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/За съществуващи 

инсталации, преместването 

на оборудването може да 

бъде ограничено поради 

липса на място или 

прекомерни разходи./ 

3 При експлоатация на 

инсталацията: 

-не са налични големи отвори или 

врати на сградите, които да са в 

отворено положение. При 

населване на сградите всички 

възможни отвори се затварят 

плътно; 

-оборудването се експлоатира от 

персонал с опит; 

-на площадката не се извършват 

шумни дейности; 

-дейностите по поддръжка на 

съоръженията са свързани със 

проверка за наличие на 

неприятни или анормални нива 

на шум; 

-всички шнекови системи се 

експлоатират единствено в пълно 

състояние; 

-на площадката не са налични 

зони, които да се остъргват от 

машини. 

Експлоатационни мерки 

Това включва мерки като: i) 

затваряне на вратите и големите 

отвори на сградата особено по 

време на храненето, ако е 

възможно; ii) експлоатация на 

оборудването от персонал с опит; 

iii) избягване на шумни дейности 

през нощта и през почивните дни, 

ако е възможно; iv) осигуряване 

на контрол на шума по време на 

дейности по поддръжка; v) ако е 

възможно, конвейерните и 

шнекови системи да се 

експлоатират пълни с фураж; vi) 

минимална площ на външните 

зони, които се остъргват, с цел 

намаляване на шума от трактори 

със скреперни лопати. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

4 При експлоатация на 

инсталацията: 

-се използват високоефективни 

вентилатори; 

-малогабаритни помпи и ел. 

двигатели с малка мощност; 

Оборудване с ниско ниво на шум 

Това включва оборудване като: 

i)високоефективни вентилатори, 

когато естествената вентилация е 

невъзможна или недостатъчна; ii) 

помпи и компресори; iii) система 

за хранене, която намалява силата 

на стимула от очакваното хранене 

(напр. задържащи хопери; 

пасивни хранилки, които 

позволяват подаване на 

неограничено количество фураж; 

компактни хранилки). 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/ НДНТ 7, буква г), подточка 

iii) се прилага само за 

инсталации за свине. 

Пасивните хранилки, които 

позволяват подаване на 

неограничено количество 

фураж, се прилагат само 

когато оборудването е ново 

или подменено или когато за 

животните не се изисква 

ограничаване на храненето./ 

5 На промишлената площадка за 

интензивно отглеждане на свине 

за угояване са предприети мерки 

за ограничаване на шумовото 

въздействие на производствената 

площадка върху околната среда, 

по-значимите от които са: 

-Изолиране на източниците с 

високо съдържание на шум – 

електродвигатели, вентилатори; 

-Инсталиране на съвременни 

съоръжения с шумови 

характеристики, в рамките на 

разрешените нива; 

-Ограничаване на скоростта на 

движение на обслужващите МПС 

на площадката на 

свинекомплекса; 

-Въведена е система за проверки 

и контрол на изправността на 

съоръженията. 

Оборудване за контролиране на 

шума; 

Това включва: i) средства за 

намаляване на шума; ii) 

виброизолация; iii)изолация на 

шумно оборудване (напр. 

мелачки, пневматични 

конвейери); iv) звукоизолиране 

на сградите. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/ Приложимостта може да 

бъде ограничена поради 

изисквания за пространство 

и от съображения за 

здравето и безопасността. 

Не се прилага за 

шумопоглъщащи материали, 

възпрепятстващи 

ефективното почистване на 

инсталацията/ 

6 Не се използват подобни 

препятствия 

Намаляване на шума. 

Разпространението на шума може 

да се намали чрез разполагане на 

препятствия между излъчващите 

шум съоръжения и приемниците 

на шума. 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/ Техниката може да не е 

общоприложима от 

съображения за биологична 

сигурност./ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

редуциране емисиите на шум се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие с 

общите заключения за НДНТ т. 1.7. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.6. Стойности на консумацията/употребата на ресурси и емисиите от дейността на 

инсталацията. 

Характера на предлаганата дейност - интензивно отглеждане на свине за угояване, 

както и наличната информация в общите съображения на Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-

добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине предопределят дефинирането на 
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единица продукт  - използвано количество вода/енергия и масата на емисиите за едно 

жизнено пространство за едно животно през един жизнен цикъл (т.е. kg 

вещество/жизнено пространство за едно животно/жизнен цикъл). 

Единица капацитет при работата на инсталацията е 1 бр. прасе за един жизнен цикъл. 

Жизнените цикли за отделните инсталации са със следната продължителност: 

− Свине за угояване – жизнен цикъл от 90 дни /3 месеца/. В годишен аспект могат 

да преминат 4 жизнени цикъла; 

В следващите страници са описани в табличен вид параметрите (консумации, емисии, 

отпадъци и др.), както и техните стойности. 

3.6.1. Консумация на ресурси. 

 Консумацията на ресурси спрямо разработената методика се представя чрез следната 

таблица: 

Таблица № II.3.6.1-1. Консумация на ресурси. 

Показател Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Консумация на вода 1,44 m3/plc/lc 

 

121 472 m3/yr 

0.512 – 1.77 m3/plc/lc 

(5.69 – 19,67 l/animal/day) 

съгласно Table 4.32: Examples of 

the effect of drinking equipment on 

the water consumption and slurry 

generation of fattening pigs – стр. 

260 на IRPP_BREF 2017 

Консумация на топлинна енергия не се използва топлинна енергия Липсва нормиране 

Консумация на електроенергия 0.009 MWh/plc/lc 

 

759.2  MWh/yr 

0.009 MW/plc/lc 

(9 kWh/pig produced) 

съгласно Table 4.34: Benchmark 

figures for energy use in a pig farm – 

стр. 265 на IRPP_BREF 2017 

Употреба на опасни вещества 

(суровини, спомагателни 

материали и горива) 

Дезинфектанти – 0.01 kg/plc/lc 

 

844 kg/yr 

 

Медикаменти – 0.002 kg/plc/lc 

 

169 kg/yr 

Липсва нормиране 

Консумация на основни суровини Комбиниран фураж – 0.22 t/plc/lc 

 

18 558 t/yr 

Липсва нормиране 

Консумация на вода 

Площадката е водоснабдена от собствени водовземни съоръжения – „ТК1- 

Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ТК2 - Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ТК3 - 

Свинекомплекс Дунав - Левски“ и „ТК4 - Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ШК1 - 

Свинекомплекс – Градище“, „ШК2 - Свинекомплекс – Градище“, „ШК3 - Свинекомплекс – 

Градище“ и „ШК4 - Свинекомплекс – Градище“. За извършваното водовземане са издадени 

разрешителни за водовземане по реда на Закона за водите от БД Дунавски район. 
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Разрешените годишни обеми са, както следва: 

− ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4 /разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови 

водовземни съоръжения № 11520246/12.10.2015 г., издадено от БДДР/ – 94 608 

m3/yr; 

− ШК1 и ШК2 /разрешително за водовземане от подземни води, чрез 

съществуващи водовземни съоръжения № 11520272/15.08.2016 г., издадено от 

БДДР/ – 107 222 m3/yr; 

− ШК4 и ШК3 /разрешително за водовземане от подземни води, чрез 

съществуващи водовземни съоръжения № 11520273/15.08.2016 г., издадено от 

БДДР/ – 107 222 m3/yr; 

Общият размер на необходимата вода, включва не само консумация от животни, но 

също така и необходимите количества вода за охлаждане. В Таблица № II.3.4.4.1-2. са 

представени данни за консумацията на вода от инсталацията заинтензивно отглеждане на 

свине за угояване. Таблицата включва и информация относно вида на източника, както и 

изискванията на НДНТ за водовземане. 

Таблица № II.3.6.1-2. Използвано количество вода от инсталациите 

Пореден номер или код и 

наименование на 

процеса и инсталацията 

Вид на източника за 

водоснабдяване 

Количество Изискване по НДНТ 

Интензивно отглеждане на 

свине за угояване 
Разрешително № 

11520246/12.10.2015 г. 

Разрешително № 

11520272/15.08.2016 г. 

Разрешително № 

11520246/12.10.2015 г. 

1.44 m3/plc/lc 

 

121 472 m3/yr 

0.512 – 1.77 m3/plc/lc 

5.69 – 19,67 l/animal/day съгласно 

Table 4.32: Examples of the effect of 

drinking equipment on the water 

consumption and slurry generation of 

fattening pigs – стр. 260 на 

IRPP_BREF 2017 

Разхода на вода за питейно-битови цели е представен съгласно проектни норми на 

водопотребление. 

Таблица № II.3.6.1-2. Използвано количество вода за питейно-битови цели 

Пореден номер или код и 

наименование на процеса и 

инсталацията 

Вид на източника за 

водоснабдяване 

Количество Изискване по 

НДНТ 

Обслужващ персонал ВиК 1 500 m3/yr 

Липсва 

нормиране 

В следващата таблица е представена оценка на съответствието на 

използваните/необходимите количества вода с максимално разрешените количества в 

съответното разрешително. 

Таблица № II.3.6.1-3. Съответствие на необходимите количества вода 

№ Пореден номер 

или код и 

наименование на 

Вид на източника 

за водоснабдяване 

Количество Ограничение 

съгласно 

разрешителн

о/договор 

Съответствие 
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процеса и 

инсталацията 

1 

Интензивно 

отглеждане на 

свине за угояване 

Разрешително № 

11520246/12.10.201

5 г. 

Разрешително № 

11520272/15.08.201

6 г. 

Разрешително № 

11520246/12.10.201

5 г. 

121 472 m3/yr 309 052 m3/yr ДА 

5 
Обслужващ 

персонал 
ВиК 1 500 m3/yr не ДА 

Основен консуматор на вода на площадката е поилната инсталация към 

производствените халета. Поилнитe системи са с високи норми на ефективност, което 

предотвратява разливите на вода. За оптимизиране количеството потребена вода за 

производството, дружеството извършва регулярно калибриране на поилната инсталация, 

редовни прегледи на водопроводната мрежа, както и отстраняване в най - кратки срокове на 

възникнали течове. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.4 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 5.С цел ефективно използване на 

водата НДНТ е използването на комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.6.1-4. Оценка на съответствието на прилаганите техники за ефективно използване на вода 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Операторът разполага с заведен 

дневник, в който ежемесечно се 

вписват показанията на 

монтираните разходомери към 

собствения водоизточник. В 

годишен аспект се попълва 

формуляр за изчисляване 

нормата на ефективност при 

употребата на вода, който е част 

от разработената система за 

управление на околна среда. 

Водене на документация за 

използването на водата. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Операторът извършва 

периодични проверки на 

водопроводната мрежа и 

поилната система на площадката, 

за което попълва разработени 

формуляри. Формулярите са част 

от разработената система за 

управление на околна среда. 

Установяване и отстраняване на 

течове. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 За почистване на пода се 

използват съоръжения за 

почистване с високо налягане – 

водоструйки, 

Използване на машини за 

почистване с високо налягане за 

почистване на помещенията за 

отглеждане на животните и на 

оборудването. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Не се прилага за инсталации 

за птици, където се 

използват системи за сухо 

почистване./ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

4 Използват се нипелни поилки, 

които осигуряват достатъчен 

поилен фронт. 

Подбор и използване на 

подходящо оборудване (напр. 

нипелни поилки, кръгли поилки, 

корита за поене) за конкретната 

категория животни, като се 

гарантира наличието на вода (ad 

libitum). 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 Операторът извършва 

периодични проверки на 

поилната система на площадката, 

за което попълва разработени 

формуляри. Формулярите са част 

от разработената система за 

управление на околна среда. 

Редовна проверка и (ако е 

необходимо) коригиране на 

калибрирането на оборудването 

за поене на животните. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

6 Дъждовната вода се използва за 

напояване на зелени площи и за 

запълване на водни възглавници. 

Повторно използване на 

незамърсена дъждовна вода като 

вода за почистване 

ПРИЛОЖИМА 

/Може да е неприложима за 

съществуващи стопанства 

поради високите разходи. 

Приложимостта може да 

бъде ограничена от рискове 

за биологичната сигурност../ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

ефективно използване на вода се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие с 

общите заключения за НДНТ т. 1.4. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

Консумация на топлинна енергия 

 При експлоатацията на инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване не 

се използва топлоенергия. 

Консумация на електроенергия 

Захранването на обекта с активна електроенергия се извършва на основание на договор  

с „ХИДРОЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ЕООД /Приложение № II.4.2-1/. Доставката на електроенергия 

се осъществява от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД на основание на сключен договор 

/Приложение № II.4.2-2/.. Разходът на електрическа енергия се отчита от електромер, 

монтиран във възлова станция Сн.   

Дружеството не притежава програма за енергийна ефективност.  

Основен консуматор на електроенергия се явява осветителната и вентилационната 

система на площадката. 

Потреблението на електроенергия за осветление и климатизация на производствените 

халета е сведено до минимум. За осветление на помещенията са монтирани енергоспестяващи 

осветителни тела. 

Електроенергия се използва главно за вентилаторите и осветлението на сградите. В 

Таблица № II.3.4.4.1-5. са представени данни относно количеството консумирана 
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електроенергия и топлинна енергия за всяка една инсталация. Таблицата включва описание и 

сравнение между текущата консумация и НДНТ (Най-добрите налични техники). 

Таблица № II.3.6.1-5. Използвано количество енергия 

Пореден номер или код и 

наименование на процеса и 

инсталацията 

Доставка на 

електроенергия 

Количество Изискване по НДНТ 

Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине за угояване 

Експлоатационно 

дружество 

0.009 MWh/plc/lc 

 

759.2  MWh/yr 

0.009 MW/plc/lc 

(9 kWh/pig produced) 

съгласно Table 4.34: 

Benchmark figures for 

energy use in a pig farm – 

стр. 265 на IRPP_BREF 

2017 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.6 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 8.С цел ефективно използване на 

енергията НДНТ е използването на комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.6.1-6. Оценка на съответствието на прилаганите техники за ефективно използване на 

енергия 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Използваната вентилационна 

системи са опростени и с ниски 

консумации на енергия. Това ги 

прави сигурни и ефективни. 

Експлоатацията им е свързана с 

минимален риск от авария или 

отказ от функциониране. 

Високоефективни 

отоплителни/охладителни и 

вентилационни системи. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да е неприложима за 

съществуващи инсталации./ 

2 Вентилационната система се 

управлява механично 

Оптимизиране и управление на 

отоплителните/охладителните и 

вентилационните системи, 

особено където се използват 

системи за пречистване на 

въздуха. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Всички сгради са 

топлоизолирани. 

Изолация на стените, подовете 

и/или таваните на помещенията 

за отглеждане на животните. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 Във всички животновъдни сгради 

се използват енергоспестяващи 

осветителни тела. 

Използване на енергоспестяващо 

осветление. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 - Използване на топлообменници. 

Може да се използва една от 

следните системи: 

1. въздух — въздух; 

2. въздух — вода; 

3. въздух — земя. 

НЕПРИЛОЖИМА 

6 - Използване на термопомпи за 

оползотворяване на отпадната 

топлина. 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Приложимостта на 

термопомпите за 

геотермално 

оползотворяване на 

отпадната топлина е 

ограничена, когато се 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

използват хоризонтални 

тръби, тъй като е 

необходимо пространство./ 

7 - Оползотворяване на отпадната 

топлина чрез затоплян/охлаждан 

под с постеля (комбинирана 

система за подово 

отопление/охлаждане). 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за инсталации 

за свине. Приложимостта 

зависи от възможността за 

инсталиране на затворено 

подземно хранилище за 

циркулиращата вода./ 

8 - Използване на естествена 

вентилация. 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за инсталации 

с централна вентилационна 

система. При инсталациите 

за свине техниката може да 

е неприложима за: — 

системи за отглеждане с 

подове с постеля при топли 

климатични условия; — 

системи за отглеждане без 

подове с постеля или без 

покрити изолирани 

отделения (напр. боксове) 

при студени климатични 

условия; При инсталациите 

за птици техниката може 

да не е приложима: — по 

време на първоначалния 

етап на отглеждане, с 

изключение на 

производството на патици; 

— поради екстремни 

климатични условия./ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

ефективно използване на енергия се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие 

с общите заключения за НДНТ т. 1.6. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

Употреба на опасни вещества (суровини, спомагателни материали и горива) 

Поддържането на определени зоохигиенни параметри за отглеждане на животните в 

свинекомплекса изисква използването и съхраняването дезифектанти за почистване на 

помещения и лична хигиена на човека. 

Всички препарати се доставят непосредствено преди предстоящи дезинфекционни 

мероприятия, в количества, необходими за почистването. Доставените дезинфектанти се 

съхраняват в обособено складово помещение, отговарящо на нормативните изисквания по 

отношение съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

При експлоатацията на обекта от страна на оператора са изпълнени всички законови 

изисквания на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси 
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/Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г./. Разработени са и се 

прилагат: 

− Инструкции по Чл. 4, ал. 1, т. 8-11 на Наредбата – складовото помещение и 

наличните химични вещества се проверяват ежемесечно; 

− Оценка за безопасността при съхранение на ОХВС по Раздел IV на Наредбата. 

Естеството на разглежданата инсталация не предполага използването на други опасни 

вещества. 

Консумация на основни суровини 

 Консумацията на основни суровини също не се нормира от заключенията за НДНТ. 

Употребата на основните суровини има пряко отношение към образуването на крайния 

продукт (угоени свине) и към редуцирането на емисиите от вредни вещества в атмосферния 

въздух. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 29.НДНТ е мониторингът на 

следните параметри на процеса поне веднъж годишно.“ 

Таблица № II.3.6.1-7. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг на параметрите 

на инсталацията 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Потребената вода се отчита и 

документира ежемесечно в 

заведен дневник. 

Потребление на вода - Записване 

чрез използване например на 

подходящи разходомери или по 

фактури. Основните процеси, 

свързани с потреблението на вода 

в помещенията за животните 

(почистване, хранене и др.) може 

да се наблюдават поотделно. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Потребената електроенергия се 

отчита ежемесечно и се 

документира /фактури/. 

Потребление на електроенергия - 

Записване чрез използване 

например на подходящи 

разходомери или по фактури. 

Потреблението на 

електроенергия в помещенията за 

животните се следи отделно от 

другите инсталации в 

стопанството. Основните 

процеси, свързани с 

потреблението на електроенергия 

в помещенията за животните 

(отопление, вентилация, 

осветление и др.), може да се 

наблюдават поотделно. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 - Разход на гориво Записване чрез 

използване например на 

подходящи разходомери или по 

фактури. 

НЕПРИЛОЖИМА 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

4 Броя на заредените и отгледани 

свине се документира в 

разработен формуляр. 

Брой постъпващи и напускащи 

животни, включително 

новородени и умрели, където е 

целесъобразно. Записване чрез 

използване например на 

съществуващи регистри. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 Потребеното количество фураж 

се отчита ежемесечно и се 

документира. 

Консумация на фураж Записване 

чрез използване например на 

фактури или съществуващи 

регистри. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

6 Отчита се годишното количество 

образуван оборски тор на база 

броя отгледани животни. 

Генериране на оборски тор 

Записване чрез използване 

например на съществуващи 

регистри. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

мониторинг на параметрите на инсталацията се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-

добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.6.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух при инсталациите за интензивно 

отглеждане на свине за угояване се разглеждат като организирани - от изпускащи устройства 

покривни вентилатори. В тази връзка е попълнена единствено Таблица 1. към Приложение 1А 

на Методика за определяне на НДНТ. 

Таблица № II.3.6.2-1. Организирани емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух - 

вентилация на сгради за интензивно отглеждане на свине за угояване. 

№ Вредни вещества Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. Приети с 

Решение на ЕК 

mg/m3 g/h g/plc/yr mg/m3 g/h g/plc/yr 

1. Серни съединения -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

1.1. SO2 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

1.2. SO3 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

1.3. H2S -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

1.4. CS2 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

2. Азотни съединения -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

2.1. NOx -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

2.2. NH3 -- -- 1,95* н. д. н. д. 0,1 – 2,6** 

2.3. HNO3 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

3. CO -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

4. Летливи органични 

съединения 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

4.1. Общ органичен 

въглерод 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

4.2. C6H6 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

5. Прах -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

5.1. Общ прах -- -- -- н. д. н. д.  

5.2. ФПЧ10 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

5.3. ФПЧ2,5 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 
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6. Метали и 

съединенията им 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

6.1. Cd -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

6.2. Pb -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

6.3. Ni -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

6.4. Hg -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

7. Азбест -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

8. Cl и съединенията 

му 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

9. F и съединенията 

му 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

10. As и съединенията 

му 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

11. Цианиди -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

12. Вещества или 

препарати с 

доказано 

канцерогенни 

свойства 

-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

13. Вещества или 

препарати с 

доказано 

мутагенни 

свойства 

-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

14. Вещества или 

препарати с 

доказано 

въздействие върху 

възпроизводство 

-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

15. Диоксини/фурани -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

16. Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

(ПАВ) 

-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

*Определяне на емисионния фактор на амоняк от вентилаторите: ЕФ (2,6 kg NH3/за 1 място за едно 

животно/година), определен в таблица 2.1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. 

за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине е намалена с 25 % (1,95 

kg NH3/за 1 място за едно животно/година), тъй като операторът прилага мерки за намаляване на емисиите на 

амоняк в съответствие с Таблица 7 на документ GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING 

AMMONIA EMISSIONS FROM AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 
**Съгласно таблица 2.1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на 

заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине; 

Таблица № II.3.6.2-2. Неорганизирани емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух – 

съоръжения за съхранение на тор. 

№ Вредни вещества Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. Приети с 

Решение на ЕК 

g/h g/plc/yr g/h g/plc/yr 

1. Серни съединения -- -- н. д. н. д. 

1.1. SO2 -- -- н. д. н. д. 

1.2. SO3 -- -- н. д. н. д. 

1.3. H2S -- -- н. д. н. д. 

1.4. CS2 -- -- н. д. н. д. 

2. Азотни съединения -- -- н. д. н. д. 

2.1. NOx -- -- н. д. н. д. 

2.2. NH3 -- 259 н. д. н. д. 
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2.3. HNO3 -- -- н. д. н. д. 

3. CO -- -- н. д. н. д. 

4. Летливи органични 

съединения 
-- -- 

н. д. н. д. 

4.1. Общ органичен 

въглерод 
-- -- 

н. д. н. д. 

4.2. C6H6 -- -- н. д. н. д. 

5. Прах -- -- н. д. н. д. 

5.1. Общ прах -- -- н. д.  

5.2. ФПЧ10 -- -- н. д. н. д. 

5.3. ФПЧ2,5 -- -- н. д. н. д. 

6. Метали и 

съединенията им 
-- -- 

н. д. н. д. 

6.1. Cd -- -- н. д. н. д. 

6.2. Pb -- -- н. д. н. д. 

6.3. Ni -- -- н. д. н. д. 

6.4. Hg -- -- н. д. н. д. 

7. Азбест -- -- н. д. н. д. 

8. Cl и съединенията 

му 
-- -- 

н. д. н. д. 

9. F и съединенията 

му 
-- -- 

н. д. н. д. 

10. As и съединенията 

му 
-- -- 

н. д. н. д. 

11. Цианиди -- -- н. д. н. д. 

12. Вещества или 

препарати с 

доказано 

канцерогенни 

свойства 

-- -- 

н. д. н. д. 

13. Вещества или 

препарати с 

доказано 

мутагенни 

свойства 

-- -- 

н. д. н. д. 

14. Вещества или 

препарати с 

доказано 

въздействие върху 

възпроизводство 

-- -- 

н. д. н. д. 

15. Диоксини/фурани -- -- н. д. н. д. 

16. Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

(ПАВ) 

-- -- 

н. д. н. д. 

В раздел 5 на настоящото заявление е представено извършено математическо 

моделиране на дисперсията на замърсителите в атмосферния въздух. Целта на изготвеното 

приложение е чрез математическо моделиране и компютърно симулиране разпространението 

на замърсителите във въздуха, със симулационен пакет PLUME, да бъде доказано, че няма да 

се наруши качеството на атмосферния въздух в района и ще бъдат спазени всички нормативни 

изисквания.  

 Математическото моделиране е извършено с версия на програмен продукт 

„PLUME”, разработена съгласно „Методика за изчисляване височината на изпускащите 

устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в 

приземния слой” от 25 февруари 1998 година и приета от Министерството на околната 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 115 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 

гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 

Министерството на здравеопазването (публикувана в Бюлетин на „Строителство и 

архитектура“, бр.7/8 от 1998 г.). 

От направените моделирания с програмата PLUME за въздействието на инсталациите 

и съоръженията на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД, площадка с. Варана, община Плевен 

върху КАВ в района, може да се направи следния извод: обекта ще оказва влияние върху КАВ 

по отношение на разгледаните замърсители, но то ще бъде допустимо, тъй като максималните 

еднократни и средногодишни концентрации на замърсителите ще бъдат по-ниски от 

нормативно определените ПДК.  

Забележка: Неразделна част от настоящата разработка е електронния носител със 

съответните DAT файлове, резултатите за максималното предходно замърсяване и  

изолиниите на приземните концентрации, получени чрез програмата PLUME. 

3.6.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

Избраната технология не предвижда емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни 

води - такива няма да се формират. На производствената площадка ще се формират единствено 

битово-фекални отпадъчни води, които не са предмет на настоящата оценка. 

 Дъждовните води от инсталацията не се отвеждат повърхностно в земеделските земи 

около инсталацията. 

Битово-фекалните отпадъчни води се смесват с производствените отпадъчни води 

/торови маси/ и се третират по описания в т. 3.1.8 начин. Количество образувани битово-

фекални отпадъчни води е минимално. 

Таблица № II.3.6.3-1. Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води /заустване в 

повърхностни водни тела/ 

Показател/Вид замърсител Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Органохалогенни съединения и 

вещества, които могат да 

образуват такива съединения във 

вода. 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Органофосфорни съединения Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Органокалаени съединения Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Вещества или препарати с 

доказано канцерогенни свойства 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Вещества или препарати с 

доказано мутагенни свойства 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Вещества или препарати с 

доказано въздействие чрез 

водната среда върху 

възпроизводство 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 
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Устойчиви въглеводороди и 

устойчиви и биоакукулируеми 

органични вещества 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Цианиди Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Метали и техни съединения Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Арсен и негови съединения  Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Биоциди и други продукти за 

защита на растения 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Суспендирани материали Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Вещества, които водят до 

еутрофикация (нитрати и 

фосфор) 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Вещества, които имат 

неблагоприятно въздействие 

върху кислородния баланс (БПК, 

ХПК и др.) 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Таблица № II.3.6.3-2. Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води /заустване в 

повърхностни водни тела/ 

Показател/Вид замърсител Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Вещества в обхвата на Наредба 

6/2000г. за емисионни норми за 

допустимо съдържание на 

вредни и опасни вещества в 

отпадъчните води, зауствани във 

водни обекти (или друга, влязла 

в сила нормативна уредба, 

допълваща/заменяща 

посочената) 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Други вещества, за които са 

определени ограничения в 

съответното заключение за нднт 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Таблица № II.3.6.3-3. Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води /заустване в 

повърхностни водни тела/ 

Показател/Вид замърсител Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Вещества, които съгласно 

нормативната уредба са 

определящи за качеството на 

приемащото отпадъчните води 

водно тяло и се съдържат в 

отпадъчните води от 

инсталацията, например 

вещества в обхвата на Наредбата 

за стандарти за качество на 

околната среда на приоритетни 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 
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вещества и някои други 

замърсители 

Други вещества, за които са 

определени ограничения в 

съответното заключение за нднт 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

 На площадката на инсталацията не се извършва заустване на производствени 

отпадъчни води в канализационни системи и/или подземни водни тела. 

Таблица № II.3.6.3-4. Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води /заустване в 

канализационни системи на населени места/ 

Показател/Вид замърсител Емисионна стойност, 

съгласно избраната 

техника 

Емисионна стойност 

/обхват стойности, 

съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с 

Решение на ЕК 

Вещества, в обхвата на Наредба 7/2000г. за 

условията и реда за заустване на производствени 

отпадъчни води в канализационните системи на 

населените места (или друга, влязла в сила наредба, 

заменяща посочената) 

Няма заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

канализационни 

системи на населени 

места 

Няма заложени ограничения 

Други вещества, за които са определени 

ограничения в съответното заключение за НДНТ 

Няма заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

канализационни 

системи на населени 

места 

Няма заложени ограничения 

Таблица № II.3.6.3-5. Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води /заустване в подземни 

водни тела/ 

Показател/Вид замърсител Емисионна стойност, 

съгласно избраната 

техника 

Емисионна стойност 

/обхват стойности, 

съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с 

Решение на ЕК 

Вещества, забранени за заустване в подземни води, 

съгласно влязла в сила нормативна уредба 

Няма заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

подземни водни тела 

Няма заложени ограничения 

Вещества, които могат да се заустват в подземни 

води, съгласно влязла в сила нормативна уредба 

Няма заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

подземни водни тела 

Няма заложени ограничения 

Други вещества, за които са определени 

ограничения в съответното заключение по НДНТ 

Няма заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

подземни водни тела 

Няма заложени ограничения 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.5 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 6.С цел генериране на по-малко 

отпадъчни води НДНТ е използването на комбинация от посочените по- долу техники:“ 
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Таблица № II.3.6.3-6. Оценка на съответствието на прилаганите техники за генериране на по-малко 

отпадъчни води 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Замърсени зони от органичен тор 

са единствено в рамките на 

животновъдните помещения 

Замърсените зони в стопанството 

да се ограничават максимално 

като територия. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Използват се съоръжения за 

редуциране на потреблението на 

вода - водоструйки 

Намаляване на използването на 

вода. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Свинекомплекса е с разделна 

канализация. Дъждовните води 

не са в контакт със замърсени 

води. 

Отделяне на незамърсената 

дъждовна вода от потоците на 

отпадъчните води, които трябва 

да се пречистят. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.5 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 7.С цел намаляване на емисиите във 

водата от отпадъчни води НДНТ е използването на една или на комбинация от посочените 

по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.6.3-7. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на емисиите в 

отпадъчни води 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Използваните съоръжения са 

описани в т. 3.4.1.8. на 

настоящата оценка 

Отвеждане на отпадъчните води в 

специален контейнер или в 

съоръжение за съхраняване на 

полутечен тор. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Не се извършва заустване на 

формирания поток полутечен 

тор. Същия се използва за 

наторяване на земеделски земи. 

Пречистване на отпадъчните 

води. 

НЕПРИЛОЖИМА 

3 Дейността не се извършва от 

оператора и не се извършва на 

площадката на инсталацията. 

Разпръскване на отпадъчни води 

върху почвата например чрез 

използване на система за 

напояване като пръскачка, 

подвижна напоителна система, 

цистерна, централен инжектор 

НЕПРИЛОЖИМА 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване за 

генериране на по-малко отпадъчни води се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.5. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 

на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри 

налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.6.4. Образуване на отпадъци. 

 Естеството на дейността не предполага образуването на производствени и/или опасни 

отпадъци от дейността на инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване. От 

съпътстващите дейности в рамките на свинекомплекса се образуват нисък по брой и 

количество производствени и опасни отпадъци.  
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Тъй като в следващата таблица следва да се посочат параметрите на образуваните от 

дейността отпадъци тя е разделена в две части - отпадъци образувани от инсталацията за 

интензивно отглеждане на свине за угояване и отпадъци образувани от цялата площадка. 

Таблица № II.3.6.4-1. Образуване на отпадъци - от инсталация за интензивно отглеждане на свине за 

угояване. 

Показател Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Количества опасни отпадъци Не се образуват няма данни 

Количества производствени 

отпадъци 

Не се образуват няма данни 

Възможност за 

оползотворяване, повторна 

употреба и/или рециклиране 

Не няма данни 

Количества от други отпадъци 

, за които се определят 

ограничения в съответното 

заключение на НДНТ 

Не няма данни 

Таблица № II.3.6.4-2. Образуване на отпадъци - от цялата площадка 

Показател Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Количества опасни отпадъци опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 15 01 10* < 

0,5 т 

 

Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане е обект на специални 

изисквания, с оглед предотвратяване 

на инфекции 18 02 02* < 0,1 т 

 

Луминесцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 20 

01 21* < 0,5 т 

няма данни 

Количества производствени 

отпадъци 

Метални отпадъци 02 01 10 < 5 т 

 

Хартиени и картонени опаковки 15 

01 01 < 6 т 

 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 

15 02 02 с код 15 02 03 < 1,5 т 

 

Бетон 17 01 01 < 1000 т 

 

Тухли 17 01 02 < 500 т 

 

няма данни 
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Чугун и стомана 17 04 05 < 70 т 

 

Смесени битови отпадъци 20 03 01  < 

15 т 

Възможност за 

оползотворяване, повторна 

употреба и/или рециклиране 

При предаване на лица 

притежаващи разрешително по Чл. 

35 от ЗУО 

няма данни 

Количества от други отпадъци 

, за които се определят 

ограничения в съответното 

заключение на НДНТ 

Не няма данни 

3.6.5. Предотвратяване на аварии. 

 Инсталацията, предмет на инвестиционното предложение, не попада в обхвата на Глава 

1, Раздел 7 на ЗООС за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества - се изброяват 

веществата от Приложение 3 на ЗООС. 

Таблица № II.3.4.4.5-1.  

Показател/Вид замърсител Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

В случай, че предлаганата 

техника попада в обхвата на 

Глава 1, Раздел 7 на ЗООС за 

предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества - се 

изброяват веществата от 

Приложение 3 на ЗООС 

не няма данни 

3.7. Анализ на оценката. 

 Прилагането на НДНТ при инсталации за интензивно отглеждане на свине за 

угояване се разглежда като прилагане на съвкупност от технологии и мерки за 

редуциране на въздействието върху околната среда и здравето на хората. Видно от 

представената в табличен вид информация избраната технология за експлоатиране на 

инсталацията е налично пълно съответствие с определените НДНТ в Решение за 

изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на 

заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

Функционирането на актуална система за управление на околна среда и стриктен 

контрол на процеса допълнително ще гарантира устойчива експлоатация на 

инсталацията. 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ - МАЙКИ 

„Инсталацията за интензивно отглеждане на свине - майки” на „СВИНЕКОМПЛЕКС 

ДУНАВ“ АД попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС - т. 6.6. в) „Инсталации за 

интензивно отглеждане на птици и свине с над 750 места за свине - майки“. 
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Настоящия раздел е попълнен за нова инсталация, в резултат на което оценката за 

прилагане на НДНТ е разработена в съответствие с т. 3.1 на утвърдената методика. 

Предвидената техника е категоризирана съгласно изискванията на Методика за 

определяне на НДНТ, утвърдена със Заповед № РД-925/13.12.2012 г. Категоризирането е 

представено в следващата таблица. 

Класификация на предложената техника Отметка Точка от методиката, която 

следва да се попълни 

Предложена е най-нова техника по смисъла на чл. 

123а, ал. 5 от ЗООС 
 т. 3.1.1 

Предложена е техника, идентична с тази, описана в 

приложимите заключения за НДНТ (независимо 

дали са приети с решение на ЕК или не), 

включително с описаните нейни параметри 

(консумация, емисии, отпадъци и т.н.) и техните 

стойности 

 т. 3.1.1 

Предложена е техника, различна от тази, описана в 

приложимите заключения за НДНТ (вкл. Решения 

на ЕК, ако има такива, влезли в сила) за 

разглежданата дейност. 

 т. 3.1.2 

Предложена е техника, различна от тази, описана в 

приложимите заключения за НДНТ (вкл. Решения 

на ЕК, ако има такива, влезли в сила) за 

разглежданата дейност тъй като заключенията за 

НДНТ (вкл. Решения на ЕК, ако има такива, влезли 

в сила) за конкретната дейност/инсталация не 

разглеждат всички потенциални въздействия върху 

околната среда от дейността или не описват всички 

прилагани в инсталацията процеси или не са 

налични приложими заключения за НДНТ. 

 т. 3.1.3 

Категоризирането определя следната позиция на използваната техника - предложена е 

техника, идентична с тази, описана в приложимите заключения за НДНТ (независимо дали са 

приети с решение на ЕК или не), включително с описаните нейни параметри (консумация, 

емисии, отпадъци и т.н.) и техните стойности. 

В следващите точки на настоящата оценка е представена подробна информация по т. 

3.1.1 от Методика за определяне на НДНТ за показателите на цялата инсталация след 

осъществяване на промяната. 

3.1. Прилагане на чл. 123а, ал. 5 ЗООС. 

При нормална експлоатационна работа на площадка на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ 

АД – свинекомплекс с. Варана не се налага прилагане на Чл. 123а, ал. 5 от Закона за опазване 

на околната среда. 

3.2. Съответствие с приложимо заключение за най-добра налична техника, прието с 

решение на Европейската комисия. 

Kъм момента на подаване на настоящото заявление е издадено Решение на 

Европейската комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), 

съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от 

интензивно отглеждане на птици и свине - Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 
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(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

Разглежданата инсталация напълно съответстват с най-добрите налични техники 

описани в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за 

формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или 

свине. 

3.3. При липса на съответствие по т. 2 - информация и доказателства за наличие на 

обстоятелства по чл. 123, ал. 4 или 5 ЗООС. 

Разглежданата инсталация за интензивно отглеждане на свине - майки напълно 

съответства с най-добрите налични техники описани в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 

на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри 

налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.4. Технологична информация за избраната алтернатива 

При интензивното животновъдство главният аспект на околната среда касае 

метаболитното смилане на храната от животните и отделянето на почти всички хранителни 

вещества с изпражненията. При производството на свине майки, процесът на консумация на 

азот, усвояване и отделянето на отпадъци, е показан на фигурата по-долу илюстрираща 

белтъчна консумация, усвояване на хранителни вещества и отпадъци.  

 
protein in feed – протеини в храната 

protein in pig tissues – протеини в тъканите на свинете 

urine – урина 

faeces – изпражнения 

manure – животински тор 

ammonia emission in the air – емисии на амоняк във въздуха 

manure spread on the soil – торене на почвата с животински тор 

Основните въздействия върху околната среда, при интензивното отглеждане на свине 

майки са свързани с генерирането на животински тор; емисиите на амоняк във въздуха, както 

и азотни и фосфорни емисии в почвата, повърхностните и подземните води като резултат от 

образуването, съхранението и използването на оборски тор. Мерките за намаляване на тези 

емисии предполагат ограничения на начина на съхранение, третиране или използване на 
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оборския тор и са отнесени до цялата верига от технологични процеси, включително стъпки 

за свеждане до минимум на образуването на оборски тор. Това започва с добро стопанисване 

(добри земеделски практики) и мерки в храненето и отглеждането, последвано от третиране и 

съхранение на оборския тор, и накрая разпространението му върху обработваеми земи.  

Концепцията за прилагане на най-добрите налични техники във фермата означава 

винаги прилагането на добри земеделски практики и хранителни мерки заедно с НДНТ в 

дизайна на животновъдните сгради. Освен това, НДНТ в намаляване на потреблението на вода 

и енергия също има своето важно значение. Съхранение и третирането на оборски тор в 

животновъдната ферма са източници на емисии, при които прилагането на НДНТ водят до 

съществено редуциране на емисиите. Характерно в този животновъден сектор е, че 

проектирането и експлоатацията на системата за подслон на животните само по себе си е 

основна техника, което също допринася за цялостното екологично представяне. При 

модернизация на съществуващи сгради  наличната конструкция и вид на сградата оказват 

съществено влияние върху избора на нови техники, които могат да бъдат приложени. 

Обикновено сградната система е дългосрочна инвестиция и това трябва да се вземе предвид 

при определянето на приоритетите на прилагането на най-добрите налични техники. 

Добрите земеделски практики са съществена част от най-добрите налични техники. 

Въпреки че е трудно да се определи количествено ползите за околната среда по отношение на 

намаляването на емисиите или намаляване на използването на енергия и вода, несъмнено 

добросъвестното управление на стопанството ще допринесе за подобряване на екологичните 

показатели при процеса на интензивно отглеждане на свине. 

За подобряване на екологичните показатели на ферма за интензивно отглеждане на 

свине, НДНТ представляват следното: 

• Избор на местоположение и пространствени аспекти; 

• идентифициране и прилагане на програми за образование и обучение за 

персонала на фермата; 

• водене на  регистри за използвана вода и енергия, разход на фураж за 

животновъдството, отпадъци, образуването и приложението на оборски тор; 

• притежават разработена процедура, за въздействие върху непланирани и 

неорганизирани емисии и мерки при инциденти; 

• изпълнение на програма за ремонт и поддръжка, за да се гарантира, че 

структурите и оборудването са в добро работно състояние и, че съоръженията 

се поддържат чисти; 

• план за безопасни и правилни дейности, като доставката на материалите и 

изнасянето на продукти и отпадъци; 

• планиране на използването на образувания оборски тор (торенето на почвата). 

При дейностите по последната точка от добрите земеделски практики следва да се 

вземат в предвид разпоредбите на Директива 91/676/ЕЕС наричана за кратко Нитратна 

директива. Нитратната директива определя минималните разпоредби относно прилагането на 

торенето на почвата, с цел предоставяне на всички води на общото ниво на защита срещу 

замърсяване с азотни съединения, както и допълнителни разпоредби за прилагане на оборски 

тор в определени уязвими зони. 

Изискванията на Нитратната директива и прилагането на НДНТ по отношение 

прилагането на образувания тор не са разгледани обстойно поради факта, че оператора на 
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бъдещата инсталация възнамерява да предоставя образуваните от дейността количества тор на 

лица обработващи земеделски земи. 

3.4.1. Система за управление на околна среда 

Съгласно т. 1.1.1., НДНТ 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 

февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) 

съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното 

отглеждане на птици или свине, с цел подобряване на общите екологични показатели, НДНТ 

е въвеждането и спазването на система за управление на околната среда (СУОС). 

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, 

съобразно ISO 14001:2015 или EMAS. След издаване на комплексно разрешително /до 

влизането му в сила/ от страна на оператора ще бъде изготвена и внедрена собствена система 

за управление на околната среда съобразно изискванията на издаденото комплексно 

разрешително. Дружеството постига и демонстрира добра резултатност спрямо околната среда 

чрез контролиране на въздействието на своите дейности, продукти или услуги върху околната 

среда в съответствие със своята политика и общите цели по околна среда. 

Ангажираност на висшето ръководство 

Своят ангажираност спрямо околната среда ръководството ще заявява като: 

➢ Определя, документира и поддържа своята Политика по ОС, която да е 

подходяща за предмета на дейност на Дружеството, за големината и за 

въздействието върху ОС на нейните дейности, продукти и услуги; 

➢ Осигурява съответствието на Политиката по ОС с приложимите законови и 

други изисквания, които Дружеството е приела да изпълнява, отнасящи се до 

нейните аспекти на околната среда; 

➢ Чрез подходящи методи за обмен на информация да направи Политиката по ОС 

достъпна за обществеността и да я сведе до знанието на всички лица, работещи 

за или от името на Дружеството; 

➢ Да определи конкретен представител на ръководството по околна следа, който 

независимо от другите си отговорности, да има определени роли, отговорности 

и пълномощия; 

➢ Да осигури необходимите ресурси (човешки, технологични, финансови, 

специализирани умения и организационна инфраструктура) за поддържане и 

подобряване на СУОС; 

➢ Да осигури компетентност на основата на подходящо образование, обучение или 

опит на всички лица, които потенциално могат да предизвикат определените от 

Дружеството значими въздействия върху ОС при изпълнение на дейностите по 

предоставяне на продукти и услуги; 

➢ Да извършва преглед на СУОС през определени интервали, за да осигури 

нейната непрекъсната пригодност, адекватност и ефективност 

Определяне от страна на ръководството на Политика по околна среда 

Своите общи виждания и насоки, свързани с резултатността спрямо околната среда, 

ръководство на Дружеството ще изразява официално чрез Политиката по околна среда:  
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➢ Да поддържа и усъвършенства документираната СУОС, като ангажира за това 

целия персонал на Дружеството; 

➢ Да постигне и поддържа пълно съответствие по отношение на околната среда с 

всички приложими за дейността законови и други изисквания, предписания на 

трети страни и обществени мнения; 

➢ Да идентифицира и оценява всички аспекти на своята дейност, като определи и 

прилага ефективни методи за управление на значимите аспекти за 

предотвратяване на замърсяването и непрекъснато подобряване; 

➢ Да планира и изпълнява конкретни мерки (цели и програми), водещи до 

намаляване на негативното въздействие върху околната среда; 

➢ Периодично да отчита степента на изпълнение на общите и конкретни цели, 

програмите по околна среда, степента на съответствие с комплексното 

разрешително, както и изискванията на заинтересованите страни, свързани с 

резултатността спрямо околната среда; 

➢ Да усъвършенства технологиите на производство/ предоставяне на продукти/ 

услуги, с цел намаляване разхода на суровини, материали, енергия и 

редуцирането на количеството отпадъци/емисии до стойности, определени от 

действащото законодателство; 

➢ Да отстранява екологосъобразно всички отпадъци от дейността си, чието 

генериране не може да бъде предотвратено. 

Планиране и установяване на необходимите процедури, цели и задачи, заедно с финансово 

планиране и инвестиране 

За определяне и преглед на своите общи и конкретни цели, Дружеството взема предвид 

законовите и други приети  изисквания, значимите аспекти на околната среда, технологичните 

възможности, финансови, оперативни и делови изисквания, както и мнения на заинтересовани 

страни.  

Изпълнение на процедурите 

Структура и отговорности 

Ще бъде изготвен и утвърден от Управителя списък на лицата, отговорни за изпълнение 

на условията на Комплексното разрешително. 

Във всяка една процедура и инструкция ще бъдат определени конкретните отговорници 

по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на 

изискващия се контрол по нейното изпълнение. 

Наемане, обучение, осведоменост и компетентност 

Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала на 

ще обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата 

за управление и дефинираните отговорности. 

Комуникация 

Ще бъде изготвен и утвърден от Управителя списък на лицата, отговорни за изпълнение 

на условията на Комплексното разрешително. 
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Ще бъде изготвен и утвърден от Управителя списък на организациите, които трябва да 

бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексното разрешително. 

Участие на служителите 

Дружеството ще разработи и утвърди документирани процедури, които да 

регламентират реда и начина за определяне на отговорностите и пълномощията на персонала, 

свързани с дейностите по опазване на околната среда. С цел улесняване ефикасното 

управление по околна среда и  усъвършенстване на трудовото представяне, Дружеството 

насърчава персонала за придобиване и обогатяване на знания, умения и нагласи за изпълнение 

на длъжностните задължения на служителите чрез провеждането на вътрешнофирмени 

обучения или участие в обучения, организирани от външни организации. 

Документация 

Ще бъде изготвен списък с нормативни документи, свързани с дейността и свързаните 

с нея аспекти по околната среда”, като същият подлежи на периодична актуализация. За 

коректно е своевременно актуализиране на нормативната база се използва специализиран 

програмен продукт. 

Ще бъде изготвен и утвърден от Управителя списък от фирмени процедури и 

инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексното разрешително. 

Ще бъде разработен е ще се поддържа Регистър за разпространение на контролираните 

документи и протоколи за разпределение. Регистърът ще съдържа списък на кого от персонала 

(отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се 

документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и 

др.) става задължително срещу подпис. 

Ще бъде разработена процедура по Управлението на документите, която ще обхваща, 

както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е 

част от провежданата политика по околната среда и здравето и безопасността при работа и 

изискванията на нормативните документи. 

Съгласно тази процедура, управлението на документите ще се извършва в следната 

последователност: 

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  

документа; 

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на 

дружеството; 

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по 

работни места; 

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и 

с последващо утвърждаване; 

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители; 

- Изземване на невалидната документация. 

Ефективен контрол на процесите 
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Организацията ще създаде и поддържа процедура с цел редовно наблюдение и 

измерване на ключови характеристики на операциите, дейностите и продуктите си, които имат 

или биха могли да имат значително въздействие върху околната среда. Идентифицирана е 

дейностите и процесите с влияние върху околната среда и ги подлага на мониторинг, което и 

позволява: 

➢ да се анализират първопричините за фактически и/или потенциални 

несъответствия,  свързани с управлението на ОС; 

➢ да се определят необходимите коригиращи и превантивни действия; 

➢ да се подобри ефективността на тези действия и общата работа на Дружеството 

в посока опазването на околната среда 

Програми за поддръжка 

Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите 

за експлоатация и поддръжка ще бъдат част от Списък на фирмени процедури и инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексното разрешително. 

Готовност и  реагиране при извънредни ситуации  

Изготвен е, съгласно нормативните изисквания, “Вътрешен авариен план”. Целта на 

плана е да намали ефекта от извънредните ситуации, които биха могли да се случат на 

работните площадки на Дружеството и да окажат въздействие върху здравето, безопасността 

на персонала и върху околната среда. Планът задължително ще се актуализира при настъпване 

на изменения в организацията на работа или модернизация на технологичните процеси и 

оборудване. 

Дружеството ще утвърди  процедура, с която  определя реда и правилата за реагиране 

при извънредни ситуации, както и за предотвратяване/намаляване на свързаните с тях 

въздействия върху здравето и безопасността на персонала, материалните ценности и околната 

среда. С изпълнението на процедурата ще се определя потенциалните инциденти/извънредни 

ситуации и реагира по начин, по който да предотврати или да намали свързаните с тях 

въздействия. Изпълнението на процедурата е основа за възстановяване на нормалните условия 

за работа след ликвидиране на последствията. 

Осигуряване на спазването на законодателството в областта на околната среда 

С документирана процедура Дружеството идентифицира и осигурява достъп до 

приложимите законови изисквания и други изисквания, които е приела да изпълнява и които 

се отнасят до значимите аспекти на околната среда. 

Познаването и спазването на разпоредбите на екологичното законодателство позволява 

на Дружеството да определи своите действия и непрекъснато да намалява вредните 

въздействия от дейността си върху околната среда. С прилагането на нормативната уредба, 

Организацията дефинира дейностите за опазване на околната среда, като регламентира и 

осъществява контрол върху опазването на околната среда при осъществяване на дейността си 

в направленията - качеството на атмосферния въздух; ·управлението на отпадъците; защитата 

на почвите и водите от замърсяване; използване на природни ресурси. 

Процесът на идентифициране и оценка на съответствието на приложимите нормативни 

изисквания по ОС включва: 
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➢ Идентифициране на нормативните документи и други документи с изисквания; 

➢ Съставяне на регистри с приложимите нормативни и други приети от  

Организацията изисквания; 

➢ Оценка на съответствието с приложимите изисквания. 

Проверка на изпълнението и предприемане на коригиращи действия 

Ще бъдат разработени и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното. 

Ще бъдат разработени и утвърдени писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното. 

Ще бъдат разработени и утвърдени писмени инструкции за установяване на причините 

за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Преглед на СУОС и на запазването на нейната пригодност, адекватност и ефективност, 

извършван от висшето ръководство 

Ръководството ще извършва преглед на СУОС най-малко веднъж годишно в рамките 

на календарната година. С извършването на планирани прегледи ръководството цели да се 

определят актуалността, ефикасността и ефективността на СУОС, както и  степента на 

удовлетворяване на изискванията и. 

Като входни елементи служат: 

− резултати от проведени одити и оценявания на съответствието с изискванията 

на действащото законодателство и други изисквания; 

− прегледи на адекватността и актуалността на приетите политики по качество, 

ЗБР и ОС; 

− степен на изпълнението на целите и програмите по качество, ЗБР и ОС; 

− резултати от проведени обучения и повишаване квалификацията на персонала, 

участие и консултации; 

− анализи на резултатите от дейностите по проверките или мониторинга на 

условията на труд, здравословното състояние на персонала и околната среда; 

− резултати от разследването на инциденти, извънредни ситуации и аварийни 

ситуации; 

− резултатите от изпълнението на дейностите по ЗБУТ; 

− оценката на аспектите спрямо околната среда и управление на степента на 

въздействие върху околна среда; 

− информация за функционирането на процесите и съответствието на продукта; 

− информация за предприети превантивни и коригиращи действия през отчетния 

период; 

− информация за резултатите от действия, произтичащи от предишни прегледи от 

Ръководството; 

− външни проверки и предписания от контролните органи; 

− информация от клиенти, включително жалби и рекламации от персонала и/или 

трети страни за опасни условия на труд и/или неблагоприятни 
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Придържане към разработки на по-чисти технологии 

 Операторът ще бъде титуляр на комплексно разрешително, издадено във връзка с 

прилагането на национално и европейско законодателство – Закон за опазване на околната 

среда /ЗООС/ и Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент. В съответствие със 

нормативните разпоредби, в качеството си на оператор на инсталация, ще възприема своето 

задължение да прилага технологични решение, определени в съответните заключения като 

най-добри налични техники /НДНТ/, които са свързани с ниски емисионни нива и осигуряват 

устойчив производствен процес. 

Приложимост/съответствие със заключенията за НДНТ 

 Поставените с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 

година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане 

на птици или свине общи заключения са приложими за оценяваната инсталация. 

Внедрената и поддържана Система за управление на околна среда /СУОС/ в 

съответствие с изискванията условията на издаденото комплексно разрешително е в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.1.1. от Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-

добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.4.2. Добро стопанисване 

 Дейността, предмет на инсталацията е интензивно отглеждане на свине майки. 

Производствените сгради представляват монолитни бетонни конструкции покрити с бетонови 

стени и покривни панели. Всяка сграда е разделена на индивидуални и групови боксове при 

спазване на нормативно определената площ на обитаване в съответствие с прилагане на 

хуманно отношение към животните. Избран е начинът на отглеждане на свинете в 

животновъдни сгради със стоманобетонна конструкция, оборудвани с принудителна 

вентилация и с напълно решетъчен под с подподов канал за събиране на отделената тор. 

 Производственият процес е планиран и организиран така, че да се отглеждат свине-

майки от различни физиологични състояния, нерези и прасета-бозайници. 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 - За осъществяването му се 

прилага определена организация на производствения процес, т.е. поддържане на 
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свине в резерв, от които в равни интервали от време се формира производствена 

група от заплодени свине. 

➢ 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 - В бялата зона се разполагат 

производствените сгради, в които се отглеждат различните категории свине. В 

черната зона са непроизводствените и административно-битовите сгради. Някои 

непроизводствени сгради се разполагат на границата между бялата и черна зона. 

Двете зони се разделят с ограда, изключваща всяко неконтролирано 

преминаване  в другата зона. То се осъществява само през специално изградени 

филтри. 

➢ Изцяло пълно – изцяло празно – След престоя на животните за време, 

предвидено от циклограмата на производствения процес, за получаване на 

дадена междинна или завършена продукция, всички животни се изкарват и за 

определено време помещението остава празно. През този период се извършва 

почистване, измиване и дезинфекциране. След това помещението се запълва за 

един ден с животни от същата категория. 

➢ Ветеринарно-медицинска охрана – В помещенията, намиращи се в бялата зона, 

категориите свине се подреждат в следната последователност: 

- нерези и заплождащи се свине 

- условно бременни свине 

- действително(доказано) бременни свине 

- кърмещи свине с прасета бозайници 

- ремонтни свине 

➢ Еднопосочност на производствените линии - Производствените сгради се 

разполагат така, че да се спазва естествения ход на производствения  процес, без 

да става пресичане на пътищата на животните при преместването им от една 

категория или физиологична група 

 Прилагат се следните елементи: 

• Кръглогодишно опрасване 

• 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 

В свинефермата ще се използва 7 дневен ритъм на производство, което означава, че за 

седем дни трябва да се сформира една група свине-майки. Една група е броят на свинете-

майки, които са заплодени за период от 7 дни. В тази група влизат свинете-майки от основното 

стадо плюс ремонтните свине, които са млади нераждали животни и имат предназначението 

да заменят тези свине-майки от основното стадо които са отпаднали от разплод (брак). 

Отглеждането на свинете от физиологично състояние опрасване и кърмене се 

организира в 6 сгради. Във всяка една от тях са обособени по две самостоятелни помещения. 

Новодоставените ремонтни прасета постъпват в сграда „адаптация“, където престояват около 
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30 дни с цел аклиматизация и адаптация към основното стадо. Майките се настаняват в 

боксовете 7 дни преди предполагаемата дата на опрасване. Там те раждат и престояват заедно 

със своите прасета-сукалчета около 30 дни, до периода на отбиване. След отбиването отбитите 

свине майки се местят в сграда, където отново след 4-5 дни ще бъдат разгонени и готови за 

ново заплождане. 

В края на всеки един цикъл се предвижда 7 дни за почистване, дезинфекция и почивка 

на бокса. Стационарна установка доставя концентрираната фуражна смеска за свинята до 

хранилка монтирана 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 локално отопление на помещенията за майки – кърмачки /хялета от 2 до 7 вкл./. 

отоплението ще се извършва с газови джетове. 

Всички родили свине-майки след отбиването и адаптиралите се ремонтни свине 

достигнали възраст и тегло се преместват в друга сграда (свине-майки-заплождащи се, отдих), 

предназначена за изкуствено осеменяване. За целта в сградите се отглеждат и нерези, а също 

така е обособена лаборатория за добиване, преценка и разреждане на семенен материал. След 

престой от около 7 дни новосформираната група заплодени свине се преместват в следващата 

сграда, където прекарват около 30 дни като категория условно бременни. Животните, които 

проявят признаци на еструс през този период, обикновено около двадесетия ден се връщат 

обратно за повторно осеменяване. Животните проявили еструс и след второто осеменяване се 

бракуват. След този период от 30 дни групите се премества в сгради предназначени за 

категория бременни свине. 

 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 технологични линии за третиране и съхранение на торови 

маси често. 

 Предвидените мерки за редуциране емисиите на амоняк от сградите за отглеждане на 

майки са използването на напълно решетъчен под от бетонови скари с разположен под тях 

събирателна вана с водна възглавница. Посредством вакуум се извършва източване на 

каналите на всички сгради до събирателна шахта с механични сепаратори. 

 В съответствие с разпоредбите на Чл. 3, пар. 8, Приложение IX на Протокола към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.) за 

съществуващи съоръжения за съхранение на тор, се изисква прилагане на мерки за намаляване 

на емисиите на амоняк. При оценяване на приетите от възложителя мерки за редуциране 

неорганизираните емисии на амоняк са взети в предвид посочени в документ GUIDANCE 

DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014 насоки. 

 Съществуват няколко метода за намаляване емисиите на амоняк (NН3), които са 

подборно разработени в ръководствата за добри земеделски практики. Най-общо те са 

следните.  

 Чрез регулиране на състава на храната. По-добро съчетание на протеините в храните. 

Тази практика зависи от вида на добитъка, който се отглежда (в кой конкретен SNAP CODE 

между 100901 до 100915 попада). Тази практика води до по-малко намаляване емисиите на 

амоняк в сравнение със следващата. 
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 Чрез добро стопанисване. Намаляване замърсените с тор повърхности, водещо до 

намаляване не емисиите. Отглеждане навън може да доведе до намаляване на температурата, 

а от там и на изпаренията на амоняк от торта. 

 Система за обработка на торта. Отделяне на твърдата и течна торови фракции. Тази 

система води до значително намаляване емисиите на амоняк, тъй като от твърдата фракция те 

са сравнително малко. Компостиране на твърдата торова фракция води до повишаване на 

емисиите по време на процеса.  

 Правилно складиране. Покриване на ямите за тор намаляват емисиите на амоняк с 

около 80%. Тази система се комбинира и с добро стопанисване, т.е. навременно почистване на 

торта от сградите, съоръжения за бързо отвеждане на течната торова фракция, поддържане на 

постоянна температура. 

 По отношение животновъдните сгради за свине-майки възложителя ще прилага 

следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 

− технология на отглеждане с използване на напълно решетъчен под от 

бетонови скари с разположен под тях бетонов канал. Чрез тази мярка се 

гарантира редуциране на емисиите с до 65 % за свине – майки. Тази мярка ще 

осигури съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение IX  на 

Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, 

еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то 

НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република 

България от 3.10.2005 г.). 

 Тази мярка е категоризирана като категория 1 съгласно Таблица 7 на документ 

GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 

 По отношение животновъдните сгради за бременни, условнио бременни, сухостойни и 

ремонти свине възложителя ще прилага следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 

− технология на отглеждане с използване на напълно решетъчен под от 

бетонови скари с разположен под тях бетонов канал. Чрез тази мярка се 

гарантира редуциране на емисиите с до 25 % за бременни, условнио бременни, 

сухостойни и ремонти свине. Тази мярка ще осигури съответствие на 

съоръжението с изискванията на Приложение IX  на Протокол към Конвенцията 

от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон 

(ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 

3.05.2005 г. Издаден от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, 

бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 3.10.2005 г.). 

 Тази мярка е категоризирана като категория 1 съгласно Таблица 7 на документ 

GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 
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Съгласно заключенията за НДНТ /т. 2 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 2. С цел предотвратяване или 

намаляване на въздействието върху околната среда и подобряване на общите показатели 

НДНТ е използването на всички посочени по-долу техники:“ 

Таблица № II.3.4.2-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за стопанисване 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Инсталацията е нова в 

съществуващи сгради 

Правилно местоположение на 

инсталацията/стопанството и 

пространствено разположение на 

дейностите с цел: 

—намаляване на 

транспортирането на животни и 

материали (включително оборски 

тор); 

—осигуряване на подходящо 

разстояние от чувствителните 

рецептори, които следва да се 

опазват; 

— отчитане на преобладаващите 

климатични условия (напр. вятър 

и валежи); 

— съобразяване на потенциалния 

бъдещ капацитет за развитие на 

стопанството; 

—предотвратяване на 

замърсяването на водата. 

НЕПРИЛОЖИМА 

/не е общоприложима за 

съществуващи инсталации и 

стопанства/ 

2 Операторът ще прилага 

процедури и инструкции 

относно: 

—приложимото законодателство, 

животновъдството, здравето на 

животните и хуманното 

отношение към тях, 

управлението на оборския тор, 

безопасността на работниците; 

— планиране на дейностите; 

— планиране и управление на 

извънредни ситуации; 

— ремонт и поддръжка на 

оборудването. 

Транспортирането и 

разпръскването на тор върху 

почвата не се извършва от 

оператора. Торта се предава на 

земеделски производител на база 

на сключен договор. 

Обучение на персонала по-

конкретно в областта на: 

—приложимото законодателство, 

животновъдството, здравето на 

животните и хуманното 

отношение към тях, 

управлението на оборския тор, 

безопасността на работниците; 

—транспортиране и 

разпръскване на оборски тор 

върху почвата; 

— планиране на дейностите; 

— планиране и управление на 

извънредни ситуации; 

— ремонт и поддръжка на 

оборудването. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Операторът ще разполага с 

разработени: 

- Вътрешен авариен план; 

- План за мониторинг при 

анормални режими на 

инсталацията; 

Разпоредбите на цитираните 

документи обхващат всички 

възможни неблагоприятни 

Изготвяне на план за реагиране 

при извънредни ситуации с цел 

справяне с неочаквани емисии и 

инциденти, като например 

замърсяване на водните басейни. 

Това може да включва: 

—план на стопанството, 

показващ дренажните системи и 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

събития и съответните действия 

на наличния персонал. 

източниците на 

питейни/отпадъчни води; 

—планове за действие с цел 

реагиране при определени 

потенциални събития (напр. 

пожар, протичане или събаряне 

на съоръжения за съхранява на 

полутечен тор, неконтролирано 

оттичане от купове оборски тор, 

разлив на масла); 

— налично оборудване за 

реагиране при инцидент, свързан 

със замърсяване (напр. 

оборудване за запушване на 

почвен дренаж, преграждане на 

канали, прегради срещу разлив на 

масла). 

4 Операторът ще прилага 

инструкции за експлоатация и 

поддръжка на технологичните 

модули на поилна система и 

вентилационна система на 

инсталацията. Извършват се 

периодични проверки на 

съоръженията за третиране и 

съхранение на тор. 

Редовна проверка, ремонт и 

поддръжка на конструкции и 

оборудване, като например: 

— съоръжения за съхраняване на 

полутечен тор за наличие на 

признаци за повреда, износване, 

течове; 

— помпи за полутечен тор, 

смесители, сепаратори, 

оросители; 

— системи за подаване на вода и 

фуражи; 

— вентилационни системи и 

сензори за температурата; 

— силози и транспортно 

оборудване (напр. клапи, тръби); 

—системи за пречистване на 

въздуха (напр. чрез редовна 

проверка); Това може да включва 

чистотата на стопанството и 

борбата с вредителите. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 Мъртвите животни ще се 

съхраняват в обособена сграда 

разположен на границата на 

свинекомплекса /в черна зона/. 

Сградата ще е с плътно затваряне 

за предотвратяване поява на 

ферментационни процеси, 

респективно емисии на миризми 

Съхранение на мъртви животни 

по начин, който предотвратява 

или намалява емисиите. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на майки с цел 

намаляване на въздействието върху околната среда и подобряване на общите показатели се 

прилагате техники и мерки, които са в пълно съответствие с общите заключения за НДНТ 

т. 1.2. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за 

формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или 

свине. 

3.4.3. Системи за хранене на свинете 
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 Свинете се изхранват с комбинирани фуражи в зависимост от възрастта на животните. 

Основните съставки на храните за свинете са зърнените храни и соята. При свинете - майки са 

разработени различни стратегии за хранене, които имат за цел да гарантират точния баланс 

между енергия, аминокиселини, минерали, микроелементи и витамини, които имат за цел да 

предизвикат по-добро усвояване на хранителните вещества. Една от прилаганите техники за 

намаляване отделянето на хранителни вещества (азот и фосфор) в животинския тор от свинете 

е “хранителния мениджмънт”.  

Целта на хранителния мениджмънт е да осигури по-пълно съответствие между състава 

на храните и нуждите на животните на различните етапи от отглеждането им, като по този 

начин се намали количеството на азотните отпадъци образувани в резултат от наличието на 

неусвоен азот, които впоследствие се отделят чрез урината. Мерките прилагани при храненето 

включват поетапно хранене, съставяне на хранителни формули базирани на 

смилаеми/налични хранителни вещества, използване на ниско белтъчни формули с добавка на 

аминокиселини и на ниско фосфорни формули с добавка на фитаза, или на формули с лесно 

усвоими неорганични хранителни фосфати.  

В допълнение към това, използването на определени хранителни добавки, като ензими 

например, може да повиши ефективността на храненето, като по този начин се подобри 

задържането на хранителните вещества в организма и се намали количеството на тези 

изхвърляни с изпражненията. 

При свинете може да се постигне намаление на суровия протеин от 2 до 3% (20 до 30 

гр/кг храна), в зависимост от отглежданата породата и условията на отглеждане на животните. 

По отношение на фосфора, за база за НДНТ се взема практиката животните  да се хранят 

като се съблюдават редуващи се формули (поетапно хранене) с по-ниско общо съдържание на 

фосфор. При тези хранителни формули трябва да се използват лесно усвоими неорганични 

хранителни фосфати и/или фитаза, за да се гарантира достатъчно количество на усвоимия 

фосфор. При свинете това намаление е 0.03 до 0.07% (0.3 до 0.7 гр/кг храна). 

 Фуражите се използват през целия производствен процес. Фуражите се доставя от 

фуражен завод разположен извън рамките на производствената площадка. Те се съхраняват в 

силозно стопанство от 16 бр. силози със следния капацитет: 

− 4 бр. по 112 m3; 

− 2 бр. по 75 m3; 

− 2 бр по 22 m3; 

− 8 бр. по 38 m3; 

 От силозно стопансто чрез вътрешен транспорт фуражната смес се доставя до силоз 

към всяка сграда. Хранене на отглежданите животни се извършва автоматично. Храненето на 

отглежданите животни се предвижда бъде сухо хранене с фуражна смес в хранилки. 

 В животновъдните сгради са монтирани следните хранилки: 

 СГРАДА 1 

− Хранителен автомат MultiMax SST HL 

− 83-14-4812 хранителен автомат WTF HL 2x6                                         - 2 бр 
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− 83-14-5991 хранителен автомат WTF HL 1x6                                         - 1 бр. 

− Call-Inn BigFarmNet - Stationen und Stationssteuerung 

− 65-00-2250 самообслужваща станция  CI/ESF                                       - 5 бр. 

СГРАДА 2 – 7 

− 83-04-3843 обемен дозатор 6 л BR компл. за тръба DR850                 -112 бр 

− 65-02-3275 кръгла хранилка от 128 неръждавейка, 2 л за                   - 128 бр. 

СГРАДА 8 – 13 

− CallMatic BigFarmNet - Stationen und Stationssteuerung 

− 65-00-2065 станция за сухо хранене,лява без селекция, CM/ESF       - 4 бр. 

− 83-04-3840 обемен дозатор 6 л. BR компл.  за DR1500                        - 24 бр. 

− 65-02-5623 хранилка / корито/ от полимербетон TS 35-50единично    - 24 бр. 

СГРАДА 14, 15, 16 

− 83-04-3843 обемен дозатор 6 л BR компл.  за тръба DR850                - 306 бр. 

− 65-02-5623 хранилка / корито/ от  полимербетон TS 35-50единично   - 6 бр. 

− 83-03-0337 компл. хран. корито от неръждавейка 323x3000  EU          - 52 бр. 

− 83-14-4669 неръждаемо корито 323x3000 за инд.място ECO                - 12 бр. 

СГРАДА 17 

− 83-04-3840 обемен дозатор 6 л. BR компл. - 356 бр. 

− 83-03-0337 компл. хран. корито от неръждавейка 323x3000  EU         - 32 бр. 

− 65-02-5623 хранилка / корито/ от полимербетон TS 35-50 единично  - 4бр. 

Използваните хранилки позволяват изтичане на малко фураж, което предотвратява 

разпиляване и загуби. Останалият в хранилката фураж няма досег с въздуха – не поема влага 

и миризми: прасетата винаги имат достъп до пресен фураж, което е предпоставка за запазване 

на апетита и осигуряване на добър растеж. Примерен състав на използвания фураж е 

представен в следващата таблица. 

Таблица № II.3.4.3-1. Състав на фураж 

No ПОКАЗАТЕЛ МЯРКА СТОЙНОСТ 

1 Влага % 12.4 

2 Смилаема енергия свине Kcal/kg 3054 

3 Смилаема енергия свине MJ/kg 12.8 

4 Обменна енергия свине MJ/kg 12.4 

5 Обменна енергия свине Kcal/kg 2962 

6 Суров протеин % 13.8 

7 Сурови мазнини % 2.39 

8 Сурови влакнини % 5.9 

9 Сурова пепел % 4.8 

10 Калций % 0.79 

11 Усвоим фосфор % 0.24 

12 Фосфор % 0.58 

13 Натрий % 0.22 

14 Хлор % 0.38 
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15 Хлориди % 0.56 

16 Лизин % 0.64 

17 Метионин % 0.25 

18 Метионин+цистин % 0.53 

19 Треонин % 0.49 

20 Триптофан % 0.15 

21 Хистидин % 0.32 

22 Фенилаланин+тироз. % 0.96 

23 Лейцин % 0.97 

24 Изолейцин % 0.5 

25 Валин % 0.62 

26 См. лизин свине % 0.55 

27 См. метионин свине % 0.23 

28 См. мет+цис свине % 0.47 

29 См. триптофан свине % 0.14 

30 См. треонин свине % 0.41 

31 См. хистидин свине % 0.27 

32 Смил. фен+тир свине % 0.87 

33 См. лейцин свине % 0.88 

34 См. изолейцин свине % 0.43 

35 См. валин свине % 0.53 

36 Витамин А IU/kg 10060 

37 Витамин D IU/kg 1986.7 

38 Витамин Е mg/kg 100.6 

39 Магнезий % 0.19 

40 Желязо mg/kg 227 

41 Манган mg/kg 64.5 

42 Мед mg/kg 23.7 

43 Цинк mg/kg 138.4 

44 Йод mg/kg 0.5 

45 Селен mg/kg 0.55 

46 Фитаза ед./kg 496.7 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 2 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 3. С цел намаляване на общия 

екскретиран азот и съответно на емисиите на амоняк и същевременно задоволяване на 

хранителните нужди на животните НДНТ е използването на определен състав на дажбите 

и стратегия на хранене, която включва една от посочените по-долу техники или комбинация 

от тях:“ 

Таблица № II.3.4.3-2. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране екскрецията на 

азот 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Прилага се намаляване на 

излишъка от суров протеин, като 

се гарантира, че не се надвишават 

препоръчваните количества. 

Дажбите са балансирани, така че 

да отговарят на нуждите на 

животните от енергия и 

лесносмилаеми аминокиселини 

/Таблица № III.3.4.3-1./. 

Намаляване на съдържанието на 

суров протеин чрез хранителни 

дажби с балансирано съдържание 

на азот в зависимост от нуждата 

от енергия и лесно смилаеми 

аминокиселини 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Фуражният микс съответства на 

нуждите на животните, по-

Многофазово хранене с дажби, 

чийто състав е адаптиран към 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

конкретно по отношение на 

необходимата енергия, 

аминокиселини и минерали в 

зависимост от теглото на 

животното и/или етапа на 

производство. 

специфичните изисквания на 

периода на отглеждане 

3 Определено количество богат на 

протеини фураж се заменя с 

нископротеинов фураж с цел 

допълнително намаляване на 

съдържанието на суров протеин. 

Дажбите се допълват със 

синтетични аминокиселини 

(напр. лизин, метионин, треонин, 

триптофан, валин), така че да 

няма недостиг в 

аминокиселинния профил 

/Таблица № III.3.4.3-1./. 

Добавяне на контролирани 

количества основни 

аминокиселини към дажби с 

ниско съдържание на суров 

протеин 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 Към фуража се добавят адитиви 

за лесно смилане и подобряване 

на чревната флора /Таблица № 

III.3.4.3-1./. 

Използване на одобрени добавки 

към фуражите, които намаляват 

общия екскретиран азот 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на майки намаляване 

на общия екскретиран азот и съответно на емисиите на амоняк и същевременно задоволяване 

на хранителните нужди на животните се прилагате техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.3. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 

на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри 

налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

При прилаганите конкретни комбинации от мерки за инсталацията /забележка 1 от 

таблици 1.1 и 1.2 на Решението за НДНТ/ нивата на екскретирания азот и фосфор са с в 

съответствие с нивата свързани с НДНТ 

Вещества Нива на екскретирани вещества Свързан с НДНТ общ 

екскретиран азот(1)(2) (kg 

екскретирано в-во/жизнено 

пространство за едно 

животно/година) 

Общ екскретиран азот, изразен 

като N 

30,0 17,0 – 30,0 

Общ екскретиран фосфор, изразен 

като P2O5 

15,0 9,0 – 15,0 

3.4.4. Система за поене 

За поене на свинете се използва поилна инсталация с нипелни поилки, гарантиращи 

рационалното използване на водата. Достъпа до вода на отглежданите животни е осигурен 

посредством разполагане по няколко броя нипелни поилки в бокс. Поилките имат 

незначителни загуби на вода и са лесни за обслужване. Приемат се много добре от животните 

и при тях загубите на вода са малки. 

В сградите за отглеждане на свине за майки ще бъдат монтирани следния вид и брой 

поилки: 
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СГРАДА 1 

− 30-00-3911 поилка с легенче за свиня майка към тръба 1"/SST 1/2"AG x1000 -12 

бр. 

− 30-00-3960 поилка за свине-майки с легенче от неръждаема стомана, за монтаж 

на стената/SST 1/2"AG x 1000 - 23 бр. 

СГРАДА 2 – 7 

− 65-02-6530 компл. поилка от 3 части 1/2"AG, дясна за бокса за опрасване на 4 

крачета - 60 бр. 

− 65-02-6535 компл. поилка от 3 части 1/2"AG, лява за бокса за опрасване на 4 

крачета - 60 бр. 

СГРАДА 8 – 13 

− 83-13-9396 неръждаема поилка с леген за угояване към решетка на нерез / 

св.майка 1/2"AG - 24 бр. 

− 30-00-3960 поилка за свине-майки с легенче от неръждаема стомана,за монтаж 

на стената/SST 1/2"AG x 1000 - 24 бр. 

СГРАДА 14, 15, 16 

− 30-00-3581 анбор-неръждаема скоба 1/2"IG 240SST за тръба 1" – 240 бр. 

− 83-13-9415 неръждаема поилка компл.  1/2"AG x 1000-1 за нерез/св.майка на 

решетъчна преграда - 12 бр. 

СГРАДА 17 

− 30-00-3581 анбор-неръждаема скоба 1/2"IG SST за тръба 1" – 172 бр. 

− 83-05-5179 комплект поилка с 2 изхода на разделителната стена - 8 бр. 

− 83-13-9415 неръждаема поилка компл. 1/2"AG x 1000-1 занерез/св.майка на 

решетъчна преграда - 4 бр. 

Редуцирането на потреблението на вода от животните не се счита за уместно. То ще 

варира в съответствие с прилагания хранителен режим и възрастта на животните, въпреки че 

някои производствени стратегии включват ограничаване на достъпа до вода. Постоянен 

достъп до вода по принцип се счита за задължителен (хуманно отношение към животните). 

Намаляване на употребата на вода е въпрос на информираност и е преди всичко въпрос на 

управление на фермата. 

Поддръжката и почистването на поителната система се извършва регулярно след 

приключване на всеки угоителен период по строго определена процедура. Ежедневно се 

извършва визуален оглед на състоянието на поилната система за възникване на аварии и/или 

течове. извършване на редовни замервания на инсталацията за вода за пиене за избягване на 

разливите; водене на отчет количеството на използваната вода чрез измерване на 

консумацията. 

Площадката е водоснабдена от собствени водовземни съоръжения – „ТК1- 

Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ТК2 - Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ТК3 - 
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Свинекомплекс Дунав - Левски“ и „ТК4 - Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ШК1 - 

Свинекомплекс – Градище“, „ШК2 - Свинекомплекс – Градище“, „ШК3 - Свинекомплекс – 

Градище“ и „ШК4 - Свинекомплекс – Градище“. За извършваното водовземане са издадени 

разрешителни за водовземане по реда на Закона за водите от БД Дунавски район. 

3.4.5. Вентилационна система 

Добрата вентилация доставя на свинете кислород и чист въздух. Прах, амониев и 

въглероден окис се елиминират, а влагата и замърсяванията се премахват. Топлината се 

запазва през студените месеци, а през лятото се доставя хладен въздух. При избора на всяка 

една от системите за вентилиране се осигурява добър микроклимат на животните, което е 

предпоставка за добри производствени резултати е в съответствие с прилаганите технологии 

в Европейския съюз. 

Вентилирането на помещенията се обуславя от следното: 

− охлаждане; 

− премахване на газове като СО2, NН3, СН4 и влага от биологични и физиологични 

процеси при отглеждане на свинете. 

Вентилационната система трябва да осигурява достатъчно кислород за развитието на 

животните и подходяща температура за оптималното им отглеждане. В зависимост от сезона, 

температурата на околната среда, влажността на атмосферния въздух и физиологичните 

нужди на свинете, вентилационната система ще работи с капацитет от 50% до 100%. 

Основните вредни веществата, които се изхвърлят с  вентилаторите е амоняк (NH3). 

Обикновено необходимият въздухообмен се определя в зависимост от живото тегло на 

отглежданите животни и външна температура. 

При избора на системите за вентилиране се осигурява подходящ микроклимат на 

отглежданите животни, което е предпоставка за добри производствени резултати е в 

съответствие с прилаганите технологии в Европейския съюз. Този тип отглеждане отговаря на 

съвременните изисквания за хуманно отношение към отглежданите животни. Вентилацията е 

с механично управление, което позволява контрол на въздухообмена. 

Обобщено може да се отбележи, че системата за вентилация решава проблемите за: 

• Отстраняване на излишната влага; 

• Отстраняване на вредните газове и доставянето на чист въздух. 

• Отстраняване на излишната топлина и охлаждане на въздуха, респективно 

животните в помещението при невисоки, а чрез движението на въздуха и при 

високи външни температури. 

• Намаляване на запрашеността и бактериалната замърсеност на въздуха. 

• Създаване на движение на въздуха с охлаждащ ефект. 

• Удължаване на живота на оборудването. 

Като са взети предвид особеностите на климата в района на гр. Плевен и наличните в 

момента разработки за вентилационни системи във водещите световни производители е 

избрана вентилационна система с възможност за охлаждане на входящия въздух през 
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горещите периоди и осигуряване на минимум вентилация през отоплителния период с цел 

минимизиране на топлинните загуби. 

Фигура № II.3.4.5-1. Коминни /покривни/ вентилатори 

 

 На производствената площадка се експлоатират общо 79 бр. изпускащи устройства, от 

които 30 бр. са към инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване. В 

следващите таблици са представени техните параметри и местоположение. 

Таблица № II.3.4.5-1. Изпускащи устройства на площадката 

Сграда № Комин тип: CL600-2000-750-OZ              

Вентилатор тип: FF063-6ET (S) 

1 8 

2 6 

3 6 

4 6 

5 6 

6 6 

7 6 

8 6 

9 6 

10 6 

11 6 

12 6 

13 6 

14 5 

15 5 
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16 5 

17 6 

Общо: 101 

Параметрите на изпускащите устройства са: 

− Вентилатор тип: FF063-6ET (S) – общо 101 бр. със следните характеристики: 

регулируем вентилатор, 230V, 50 Hz, максимален дебит 12 600 m3/h, 

максимална консумация 750 W, шумови емисии 71 dB(A); 

Вентилаторните отвори са съобразени с нормалните метеорологични условия 

характерни за района на площадката и местоположението на населеното място. 

Компенсирането на  изхвърления  въздух  става през автоматични клапи, тунелни клапи 

и касетъчна система за охлаждане и пречистване на въздуха. 

Амонячната емисия от фекалиите се намалява до минимум поради бързото изсушаване 

на торовата маса и прекъсване на микробиологичната ферментация.  Равномерното подаване 

на пресен въздух  на нивото на свинете, охлаждането и овлажняването му създава 

необходимия микроклиматичен комфорт за постигане на висока продуктивност и нормална 

жизнена дейност на животните. 

Системата за принудителна вентилация е в пълно съответствие с прилаганите 

технологии за вентилиране на производствените сгради и контрол на микроклимата в 

Европейския съюз. 

3.4.6. Дезинфекция на сградите за майки 

Дезинфекцията на сградите се извършва чрез напръскване с дезинфекционен разтвор. 

Използват се разрешени дезинфекционни препарати и в количества, определени от 

ветеринарния лекар. Не се допуска превишаване на дозите и увреждане на компонентите на 

околната среда. 

На вход бяла зона на свинекомплекса е разположен филтър и дезинфекционен трап за 

постъпващите МПС /напръскване с дезинфектант/. 

3.4.7. Дезинсекция и дератизация 

 „Дезинсекции“ са методи и средства за унищожаване на вредните членостоноги - 

паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните. 

Животновъдните сгради привличат едно разнообразие от външни паразити, които могат да 

бъдат освен преносители на болести и фактор за безпокойство на животните (при 

кръвосмучещите). Унищожаването на тези паразити може да стане много бързо само тогава, 

когато след изваждането на животните от сградата се пръска с инсектициди още преди 

температурата да е спаднала много. Тогава се унищожават по-голямата част от тези паразити 

преди те да избягат в цепнатините на стените и тавана. След санитарното прекъсване и преди 

поставяне на оборудването е необходимо пръскането на цялата сграда с дезинфектант и 

инсектицид с продължително действие, който ще предпази или намали появата на паразити. 

„Дератизации“ са методи и средства за унищожаване на гризачи - резервоари на 

инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество. Плъховете и мишките 
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пренасят бактериални болести, особено салмонели, а така също консумират фуража, 

предназначен за храна на животните. За предпазване от гризачи и унищожаването им, се 

използват токсични субстанции, обикновено антикоагуланти, които се поставят по пътищата 

на гризачите. Поддържането и почистването на стопанските сгради се извършва изцяло 

съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Тази 

дейност се извършва от външна специализирана фирма. 

3.4.8. Управление на торовите маси. 

На производствената площадка на инсталацията се експлоатират технологични линии 

за сепариране и съхранение на торови маси.  

Площадката на свинекомплекса е с разделна канализационна система за битово-

фекални и производствени отпадъчни води. Двата потока отпадъчни води се смесват в 

събирателен резервоар преди сепаратори.  Производствените отпадъчни води се формират при 

измиване на помещенията за животни и при хидравлично почистване на каналите в които се 

събират отделяните екскременти. Торовите маси от животновъдните помещения се събират в 

подподовото пространство, разделено от решетъчен под, по системата „водна възглавница“. 

Клетките са преустроени и са на напълно скарови подове с водна възглавница и канали за 

източване. Водната възглавница спомага за по-пълно разтваряне на отделяните в 

канализационната система замърсители и намаляването на твърдият остатък в отпадъчните 

води. Вътрешната канализация е самостоятелна за всяка сграда. 

Торовата маса от свинекомплекса, посредством изградена обектова канализационна 

система достига до площадката на бившата ЛПСОВ при необходимаост или в края на всеки 

жизнен цикъл. Количеството торова маса се изпраща към сепаратори (два броя), където става 

разделянето на твърдата от течната фаза. Твърдата торова маса ще попада на четири изолирани 

бетонни площадки в обособени бетонови клетки откъдето след узряване ще се извозва за 

наторяване. Торохранилищата за твърда торова маса са снабдени с дренажна система за 

улавяне на дренирали течности, отвеждаща ги в специализиран резервоар на площадката на 

бившата ПСОВ и в резервоарите за течна маса. Течната торова маса постъпва посредством 

тръбопроводна система и помпени агрегати в изолирани открити наземни и вкопани 

железобетонни резервоари, откъдето след узряване се извозва за наторяване при спазване на 

Правила за добра земеделска практика утвърдени със Заповед № РД 09-501/23.07.2014 г. 

Правилата за добра земеделска практика са разработени в изпълнение на изискванията на 

Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници, (обн., ДВ, бр.27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г. изм. ДВ. бр.97 от 9 

Декември 2011г.). Съгласно раздел 1 от утвърдените правила за разглеждания район е 

забранено разпръскването на органичен тор от 1 ноември до 5 февруари (97 дни) и е 

необходимо съхранение на течната тор поне 6 месеца, включващ периода с действащи 

забрани. 

Върху повърхността на течните торови маси в резервоарите се формира и поддържа 

естествена твърда собствена кора, недопускаща отделяне на емисии на амоняк. Течните 

торови маси няма да се разбъркват в процеса на съхранение, което също допринася за 

снижаване на емисиите. След узряването на торовата маса с помощта на цистерни тя ще се 

извозва до земеделските земи на селските стопани за внасяне в почвата. 

При екстремни и/или аварийни ситуации (авариен разлив, запълване на резервоарите и 

др.) част от торовата маса ще се транспортира по тръбопровод в буферна лагуна разположена 

в ПИ № 000022 – извън площадката на инсталацията. Тя не е предвидена за постоянно 
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съхранение на торова маса, а само като допълнителен обем, приемащ торовите течности по 

необходимост. Лагуната е разделена на няколко сектора (пет вместимости с железобетонно 

дъно и берми 4 х 20 000 m3 и 1 х 80 000 m3). Дори и при максимално количество на валежите, 

попадналите в лагуната и резервоарите атмосферни води няма да имат възможност да преливат 

и замърсяват факторите на околната среда, т.к. резервоарите и секторите са с двойноармирана 

железобетонна конструкция и с голям наличен обем. 

Справка за наличните съоръжения и техните обеми за съхранение на течна торова маса 

е представена в следващата таблица. 

Таблица № II.3.4.8-1. Капацитет на съоръженията за съхранение на торoви маси (номер на позицията по 

Генералния план). 

№ Съоръжение Обем, m3 

80 бетонов басейн 6 224.00 

79 бетонов басейн 2 618.70 

78 бетонов басейн 3 736.00 

77 ПС сурова вода 250.00 

82 бетонов басейн 1 706.90 

84 бетонов басейн 500.00 

81 черпателен резервоар 500.00 

83 ПС към лагуна 500.00 

69 бетонов басейн 640.00 

63 резервоар 3 088.00 

64 резервоар 3 088.00 

65 резервоар 3 088.00 

    25 939.60 

 ретензионна лагуна   

  клетка № 1 80 000 

  клетка № 2 20 000 

  клетка № 3 20 000 

  клетка № 4 20 000 

  клетка № 5 20 000 

  ОБЩ ОБЕМ 186 189 

За извършването на адекватна оценка на предвидения обем за съхранение на течна 

торова маса от значение е количеството на формираните торови маси. Съгласно референтен 

документ Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of 

Poultry or Pigs 2017 емисионни фактори за различните категории животни, които ще се 

отглеждат в комплекса са: 

− Свиня-майка - 5,8 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported for daily and annual 

production of manure, urine and slurry by different pig categories, Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 

2017/; 

− Малки прасета /сукалчета/ - 0,5 – 0,9 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported 

for daily and annual production of manure, urine and slurry by different pig 

categories, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive 

Rearing of Poultry or Pigs 2017/; 

− Подрастващи - 1,3 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported for daily and annual 

production of manure, urine and slurry by different pig categories, Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 

2017/; 
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− Прасета за угояване – 1,1 – 3.1 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported for daily 

and annual production of manure, urine and slurry by different pig categories, Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry 

or Pigs 2017/; 

Годишните количества на формирани торови маси /суспензия/ е определен на база 

максималния капацитет на инсталациите предвид факта, че повечето от категориите животни 

са физически на площадката за различни периоди /месец, три месеца или повече от година/, а 

емисиионните фактори са представени в годишен аспект. Максималния брой скотоместа е: 

• свине майки и бозаещи прасета – разработена е технология за отглеждането на 

2250 възрастни животни свине майки 300 ремонтни свине. Производствения 

процес е планиран и организиран така, че ще се отглеждат свине-майки от 

различни физиологични състояния, нерези и прасета бозайници. Осигурени са 

необходимите скотоместа; 

• подрастващи прасета – организацията на производствения процес е организиран 

така, че да се отглеждат прасета с живо тегло от 7 kg до достигане на 30-35 kg 

живо тегло. Осигурени са 12 000 скотоместа; 

• прасета за угояване - Организацията на производствения процес е планиран 

така, че да се отглеждат прасета от 30 kg живо тегло до кланично тегло в 

границите 110-115 kg. живо тегло. Осигурени са 20800 скотоместа. 

Изчисленията са представени в следващата таблица: 

Таблица № II.3.4.8-2. Прогнозни количества на формираните торови маси 

№ максимален капацитет 

бр. 

емисионен фактор 

m3/yr 

обем на формираните торови 

маси 

m3/yr 

1 2350 5.1 13 005 

2 12000 0.5 6 000 

3 12000 1.3 15 600 

4 20800 1.1 22 880 

ОБЩ ОБЕМ 57 485 

Отделно от това към тази фракция се добавя и 15% вода от съпътстващи дейности 

(технологията на отглеждане на прасетата е върху изцяло скаров под над торови вани, които 

преди зареждане на животните в дадено хале се пълнят до определено ниво с вода за 

осигуряване на т.н. „воден филм“ над торовите маси. От тук идва основната част от водата за 

съпътстващи дейности. При почистването на халетата също се използва минимално 

количество вода, която по гравитачен път също попада в торовите вани. При пиенето на вода 

от поилките, също е възможно (при нерегламентирани течове) част от водата да попадне в 

торовите вани). 

57 485 + (57 485 х 20%) = 68 982 m3/yr 

Към това количество трябва да се прибавят и битово-фекалните води от персонала. От 

работещите на обекта 70 души ще се формират годишно около 1 350 m3 битово-фекални води 

(по около 3.7 m3/d), тъй като, съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, 

изграждане и експлоатация на канализационни системи на МРРБ (Обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; 
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изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.) средната денонощна отводнителна норма се приема 90 % от 

средноденонощното потребление на вода за питейно-битови нужди, което приемаме за 1500 

m3. 

Или общото количество торови маси, формирано от всички дейности ще е:  

68 982 + 1350 = 70 332 m3/yr 

При сепарирането на торовата маса се получава 20% твърда и 80% течна фракция. 

Следователно годишното производство на течната фракция от торовата маса е: 

70 332 х 80% = 56 266 m3/yr течна торова маса. 

Оценка времепрестоят на формираните течни торови маси във всяко едно съоръжение 

по отношение изискването на нитратната директива и действащите правила за добра 

земеделска практика е представена в следващата таблица. 

Таблица № II.3.4.8-3. Оценка на съоръженията за съхранение на течни торови маси (номер на позицията 

по Генералния план) 

№ Съоръжение Обем, m3 Период за запълване,  дн. 

79 бетонов басейн 6 224.00 40 

77 бетонов басейн 2 618.70 17 

82 бетонов басейн 3 736.00 24 

69 ПС сурова вода 250.00 2 

80 бетонов басейн 1 706.90 11 

78 бетонов басейн 500.00 3 

81 черпателен резервоар 500.00 3 

83 ПС към лагуна 500.00 3 

84 бетонов басейн 640.00 4 

63 резервоар 3 088.00 20 

64 резервоар 3 088.00 20 

65 резервоар 3 088.00 20 

    25 939.60 168 /6 месеца/ 

 ретензионна лагуна     

  клетка № 1 80 000 519 

  клетка № 2 20 000 130 

  клетка № 3 20 000 130 

  клетка № 4 20 000 130 

  клетка № 5 20 000 130 

  ОБЩ ОБЕМ 185 939 1 206 /повече от 3 години/ 

Таблица № II.3.4.8-4. Оценка на съоръженията за съхранение на твърди торови маси (номер на позицията 

по Генералния план) 

№ Съоръжение Обем, m3 Период за запълване,  дн. 

85 бетонова площадка 1 500 39 

86 бетонова площадка 1 500 39 

87 бетонова площадка 2 400 62 

88 бетонова площадка 2 400 62 

 ОБЩ ОБЕМ 7 800 202 /повече от 6 месеца/ 
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При дейностите, предмет на инвестиционното предложение, следва да се вземат в 

предвид разпоредбите на Директива 91/676/ЕЕС наричана за кратко Нитратна директива. 

Нитратната директивата определя минимални изисквания за съхранението на 

животински тор, с цел предоставяне определено ниво на обща защита от замърсяване на 

всички типове води, както и допълнителни изисквания за съхранение на оборския тор в 

уязвимите зони. НДНТ представлява проектиране на съоръжения за съхранение на тор с 

достатъчен капацитет до по-нататъшно оползотворяване или торене на почвата. Необходимия 

капацитет зависи от конкретните климатични условия в региона и периодите, в които 

наторяването не е възможно. При съхранение на торовите маси на временни купчини НДНТ е 

те да се позиционират на далеч от чувствителни рецептори, като например, населени места, 

както и речни корита (включително полски канавки). 

Нитратната директива определя изискванията при извършване на торене на почвите, с 

цел защита срещу замърсяване с азотни съединения, както и допълнителни разпоредби за 

прилагане на оборски тор в определени уязвими зони. За равнинните райони на Северна 

България на тежки по механичен състав почви най-добър ефект дава заораването на 

полуразложения оборски тор с дълбоката оран срещу пролетни окопни култури. От 

извършването на основната обработка до засяването на пролетниците има достатъчно време, 

за да се минерализира част от органичното вещество и хранителните елементи да преминат в 

усвоима форма. 

Съгласно Правилата за добра земеделска практика, приети със Заповед № РД-09-

550/02.08.2016 г. на министър на земеделието и храните периоди през които разпръскването 

на подобряващи почвата вещества не е допустимо са: 

− от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, 

Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, 

Ямбол, София - град, София - област, Перник и Кюстендил). 

− от 1 ноември до 25 февруари за Северна България (области Барна, Враца, 

Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, 

Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен). 

− от 1 ноември до 5 февруари на площи с едногодишни култури, засети през есента 

(есенници). 

− от 1 ноември до 25 февруари на свободни площи, подготвени за засяване и 

засаждане на земеделски култури. 

− от 15 ноември до 25 февруари при създаване на нови овощни насаждения. При 

тях по изключение се допуска внасяне на оборски тор до 15 ноември. 

Стопанството  следва да  разполага  с  добре  построено  съоръжение  или  резервоар. 

Капацитетът  (обемът)  му  зависи  от  броя,  вида  на  животните  и  от продължителността на 

периода на съхранение (най-малко 6 месеца), включващ периода на забрана за използване на 

азотсъдържащи торове. 

Описаните в Таблица № 3.2.1-3. срокове съответстват на заложените срокове по т. 1 и 

т. 4, раздел 1 от Правила за добра земеделска практика. Правилата за добра земеделска 

практика са разработени в изпълнение на изискванията на  Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра 

на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и 

продоволствието (обн., ДВ, бр.27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.). 
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Видно от изчисленията при експлоатацията на свинекомплекса ще бъдат достатъчни 

наличните стоманобетонови съоръжения на площадката. Ретензионната лагуна ще се използва 

единствено при форсмажорни обстоятелства. 

Високото съдържание на органична маса, макро и микроелементи в оборския тор от 

свинефермите го определят като особено добър за торене на селскостопанските култури за 

подобряване на почвеното плодородие и повишаване добивите от земеделски култури. 

Внесената органична маса от течния оборски тор подобрява водно-физическите свойства на 

почвата, запасява я с макро и микроелементи, биологически активни вещества и повишава 

общата биогенност на почвата. Оборският тор не съдържа токсични вещества, които биха 

оказали неблагоприятно влияние върху почвата, растенията, хората и животните. 

От ниската страна на оградата на свинекомплекса (юг-югоизток), разположена на около 

550 m от коритото на р. Ломя има изграден приемен дълбок охранителен канал за улавяне на 

евентуални аварийни  разливи. Над комплекса (север-североизток), извън оградата има 

изграден канал за улавяне и отвеждане на дъждовните води от ската. По този начин тези води 

няма да навлизат на територията и да увличат  замърсители от площадката на обекта.   

Таблица № II.3.4.8-1. Технологична блок-схема на реконструираната  ПСОВ 

 

 

ТЕЧНО НАТОРЯВАНЕ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЛОЩИ 

Събирателни 

резервоари 

Изсушителни полета 

ЛАГУНА 2 

сепаратор 

ЗА 
НАТОРЯВАНЕ 

ОТЦЕДЕНА 
Течна фракция 

ЗАДЪРЖАНИ 
ВЕЩЕСТВА попподови 

вани 

ТОВАРИТЕЛНА 
ПЛОЩАДКА  

УТАЙКИ ЗА 
НАТОРЯВАНЕ 

  

 В съответствие с разпоредбите на Чл. 3, пар. 8, Приложение IX на Протокола към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.) за 

нови съоръжения за съхранение на тор, се изисква прилагане на мерки за намаляване на 

емисиите на амоняк. 

 По отношение съоръженията за съхранение на течна торова фаза възложителя прилага 

следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 

− покриване на течната торова маса с естествена кора. Чрез тази мярка се 

гарантира редуциране на емисиите с 40 %. Тази мярка ще осигури съответствие 

на съоръжението с изискванията на Приложение IX  на Протокол към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни 

разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния 

озон (ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 
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3.05.2005 г. Издаден от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, 

бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 3.10.2005 г.). 

 Тази мярка е категоризирана като категория 2 съгласно Таблица 12 на документ 

GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 

На следващата фигура е представен технологичния процес, както и неговите 

консумации и емисии. 
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Фигура № II.3.4.8-1. Блок-схема на “Инсталация за интензивно отглеждане на майки”, попадаща в Приложение 4 на ЗООС, при капацитета за който се кандидатства 

за издаване на комплексно разрешително 

 

Консумация 

 

 

 

Суровини: 

Свине майки 2 550 бр./yr 

Фураж – 2,07 t/ед.пр, 5 279 t/yr 

 

Спомагателни материали: 

Дезинфектанти – 0,08 kg/ед.пр. 204 kg/yr 

Медикаменти – 0,02 kg/ед.пр. 51 kg/yr 

 

Ресурси: 

Вода – 13,2 m3/ед.пр, 33 660 m3/yr 

Електроенергия –  0,572 МW/ед.пр, 

1 459 МWh/yr 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на майки 

 

2 550 бр. скотоместа за 

свине майки 

8 скотоместа за нерези 

 

 

Отпадъци 

 

Експедиция на отбити прасета 

 

Емисии 

101 бр. аспирации /покривни 

вентилатори/ 

СЖП 

Площадка за 

предварително 

съхранение 

Хладилна 

стая за 

съхранение 

Торови 

маси 

Система за третиране 

и съхранение на 

торови маси 

Торене на 

земеделски 

земи 
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3.5. Източници на емисии и пречиствателни съоръжения 

3.5.1. Емисии в атмосферния въздух 

 Точкови източници/изпускащи устройства (ИУ) на замърсяване на атмосферния въздух 

от работата на инсталацията са вентилационната система на животновъдните помещения за 

отглеждане на майки. Изхвърлянето на отработения въздух от работните помещения на 

свинекомплекса се извършва чрез изпускащи устройства (покривни вентилатори) 

разположени на покривните конструкции на всяка от сградите за отглеждане на майки. На 

територията на площадката са разположени общо 365 бр. точкови източници на отпадъчни 

газове в атмосферния въздух (покривни вентилатори), от които за инсталацията за интензивно 

отглеждане на свине майки се експлоатират 101 бр. аспирации. 

Предназначението на вентилацията в животновъдните сгради е да поддържа физичните 

свойства и химическия състав на въздуха в помещенията в оптимални за свинете граници. Тя 

трябва да отстранява излишните топлина, влага и вредни газове от помещенията, а също така 

и механичните замърсители на въздуха – прах, микроорганизми и др. и да доставя на свинете 

чист въздух с достатъчно кислород.  

Чрез вентилаторите в атмосферата се изпускат основно емисии на амоняк, както и 

малки количества метан и диазотен оксид. 

Технологията за отглеждане на майки отговаря на изискванията на НДНТ по отношение 

емисиите в атмосферния въздух. Изпусканите организирано вентилационни газове имат 

произход на газове, генерирани в работна среда. За нуждите на анализа се разглежда работата 

на свинекомплекса при максимално натоварване т.е. работа на всички вентилатори на пълна 

мощност, но се отчита факта, че максималният дебит на отделените газове се определя от 

работата на вентилационната система, която е в пряка зависимост от физиологичните нужди 

на отглежданите животни.  В зависимост от сезона, температурата на околната среда, 

влажността на атмосферния въздух и физиологичните нужди на животните, вентилационната 

система ще работи с капацитет от 50% до 100%. Основните вредни веществата, които се 

изхвърлят с  вентилаторите е амоняк (NH3). 

Поради спецификата на производствените процеси в отделните инсталации емисиите 

на отпадъчни газове от повечето точкови източници са типови – образуват се в еднакви 

производствени процеси и имат еднакъв качествен състав. 

На територията на свинекомплекса не се предвиждат съоръжения за пречистване на 

отпадъчните газове. Поради спецификата на производството  източници, емитиращи 

отпадъчни газове в атмосферния въздух от инсталацията за интензивно отглеждане на майки 

са изходните газоходи на вентилационните системи. Вентилацията  на халетата се 

класифицира като общообменна въздушна вентилация  на работна среда. При обичайната 

практика на отглеждането на майки в закрити помещения отработения от помещенията въздух 

се изхвърля директно в атмосферата без пречистване, т. е. съоръжения за пречистване на 

отпадъчните газове не се използват. Тази общоприета практика е в съответствие с 

изискванията за НДНТ. 

Освен вентилаторите на площадката не се експлоатират други организирани източници 

на емисии. 

3.5.1.1. Емисии на прах 
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При експлоатация на инсталацията възможните емисии на прах са свързани с процесите 

по: 

− Транспортиране на фураж и хранене на свинете. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.8 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 11.С цел намаляване на праховите 

емисии от всяко помещение за животни НДНТ е използването на една или на комбинация от 

посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.1.1-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на емисии на 

прах  

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

Намаляване на образуването на прах вътре в помещенията за животни. За тази цел може да се използва една 

или комбинация от следните техники: 

1 Технологията на отглеждане не 

предвижда използване на 

постелъчен материал 

Използване на по-груб 

постелъчен материал (напр. 

ненарязана слама или талаш 

вместо рязана слама). 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Ненарязаната слама не се 

прилага в системи за 

полутечен оборски тор./ 

2 Технологията на отглеждане не 

предвижда използване на 

постелъчен материал 

Застилане с прясна слама чрез 

използване на нископрахова 

техника (напр. ръчно). 

НЕПРИЛОЖИМА 

3 Храненето се извършва чрез 

достъпни на всяко животно до 

хранилки. Храната не се нормира и е 

на воля. Използваните хранилки не 

позволяват разпиляване на фуража. 

Прилагане на хранене ad libitum. ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 Към използваните фуражни смеси са 

вложени мазни суровини с цел 

предотвратяване на лесно 

раздробяване и разпрашаване. 

Предвижда се сухо хранене с 

фуражна смес хранене. 

Използване на влажни фуражи, 

гранулирани фуражи или 

добавяне на мазни суровини или 

свързващи вещества в системата 

за хранене със сухи фуражи. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 Бункерите за фураж са с 

пневматично пълнене. Системата за 

пълнене се състои от мека връзка, 

която се прикачва плътно към 

силоза. Чрез капсуловане се 

предотвратява наличие на 

неорганизирани прахови емисии. 

Транспортирането на фуражната 

смес се извършва чрез фуражовози. 

Оборудване на складовете за сухи 

фуражи, които се пълнят 

пневматично, със сепаратори за 

прах. 

НЕПРИЛОЖИМА 

6 Изградената вентилационна система 

осигурява ниска скорост на 

движение на въздуха в помещенията. 

Високата скорост на въздуха има 

неблагоприятен ефект върху 

свинете. 

Проектиране и експлоатация на 

вентилационната система с ниска 

скорост на въздуха вътре в 

помещението 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Приложимостта може да 

бъде ограничена от 

съображения за хуманно 

отношение към животните/ 

Намаляване на концентрациите на прах вътре в помещенията чрез прилагане на една от следните техники: 

1 - Разпръскване на водна мъгла НЕПРИЛОЖИМА 

/Приложимостта може да 

бъде ограничена от 

чувствителността на 

животното към 

охлаждането по време на 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

разпръскването на мъглата, 

по-конкретно в 

чувствителните етапи от 

живота на животното, 

както и/или от неговата 

чувствителност към 

студени или влажни 

климатични условия. 

Приложимостта може да 

бъде ограничена и при 

системи за твърд оборски 

тор в края на периода на 

отглеждане поради високи 

емисии на амоняк./ 

2 - Разпръскване на масло НЕПРИЛОЖИМА 

/Приложима само за 

инсталации за птици, 

където птиците са на 

възраст над 21 дена. 

Приложимостта за 

инсталации за свине може да 

бъде ограничена поради 

риска от замърсяване на 

оборудването, намиращо се в 

помещението./ 

3 - Йонизация НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да е неприложима за 

инсталации за свине или за 

съществуващи инсталации 

за птици по технически и/или 

икономически причини./ 

Пречистване на изпускания въздух от система за пречистване на въздуха като: 

1 - Влагоуловител НЕПРИЛОЖИМА 

/Прилага се само за 

инсталации с тунелна 

вентилационна система./ 

2 - Сух филтър НЕПРИЛОЖИМА 

/Прилага се само за 

инсталации с тунелна 

вентилационна система./ 

3 - Мокър скрубер ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

4 - Мокър киселинен скрубер ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 
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Стр. 154 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

5 - Биоскрубер (или влажен 

биологичен филтър) 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

6 - Дву- или трифазна система за 

пречистване на въздуха 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

7 - Биофилтър ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Прилага се само за 

инсталации за полутечен 

оборски тор. За 

поставянето на 

филтърното оборудване е 

необходима достатъчна 

площ извън помещенията за 

животните. Тази техника 

може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на майки за 

редуциране емисиите на прах се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие с 

общите заключения за НДНТ т. 1.8. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.1.2. Емисии на интензивно миришещи вещества 

 Като интензивно миришещи вещества се разглеждат само тези вредни вещества, за 

които нормативната уредба не предвижда по-големи ограничения, обосновани с по-

отрицателни техни въздействия върху човешкото здраве и/или околната среда.   

Използването на територията на производствената площадка на свинекомплекса на 

съвременна технология за отглеждане на свине майки, както и спазените отстояния на обекта 

спрямо жилищните сгради съгласно българското законодателство са гаранция за това, че няма 

да има разпространение на неприятни миризми. 
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„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

В изпълнение на условия 9.4.2 и 9.4.3 от КР № 306-Н0/2008 г. е разработена и се прилага 

Инструкция ИОС 9.4.2 „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". От извършените 

периодични проверки са съставени съответните записи, приложени към инструкцията. Не са 

установени нарушения.  

До момента не са констатирани или получени сигнали за наличие на неорганизирани 

емисии и интензивно миришещи вещества. Всички мерки за недопускане на неорганизирани 

емисии се спазват стриктно. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.9 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 12.С цел предотвратяване или, 

където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми от 

стопанството НДНТ е изготвянето, изпълнението и редовното преразглеждане на план за 

управление на миризмите като част от системата за управление по околна среда (вж. НДНТ 

1), който включва следните елементи: i. протокол, съдържащ подходящи действия и срокове; 

ii. протокол за провеждане на мониторинг на миризмите; iii. протокол за реагиране при 

установяване на замърсяване с миризми; iv. програма за предотвратяване и отстраняване 

на миризми, предназначена например за определяне на източника(ците); за мониторинг на 

емисиите на миризми (вж. НДНТ 26); за характеризиране на приноса на източниците и за 

прилагането на мерки за тяхното отстраняване и/или намаляване. v. преглед на предишните 

инциденти и мерки за справяне с миризмите и разпространение на информация за 

инцидентите, свързани с миризмите.“. НДНТ 12 се прилага само за случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за достигане на миризми до чувствителните рецептори. До момента 

при работата на инсталацията не са регистрирани на миризми. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.9 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 13.С цел предотвратяване или, 

където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми и/или на 

въздействието на миризмите, излъчвани от дадено стопанство, НДНТ е използването на 

комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.1.2-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на миризми 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Инсталацията е нова и ще се разположи 

в съществуващи оборудвани сгради. 

Най-близкият чувствителен рецептор  

/с. Варана/ е разположен на повече от 

1500 м в посока югоизток. 

Осигуряване на подходящо 

разстояние между 

стопанството/инсталацията и 

чувствителните рецептори 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи 

стопанства/инсталации./ 

2 Прилага се техника за често изнасяне 

на формираната тор – често. 

Намаляване на притока и скоростта на 

въздуха е в разрез с хуманно 

отношение към животните. Прилага се 

мярка от НДНТ 30 - Принудителна 

вентилация и система за поене без 

Използване на система за 

отглеждане, където се прилага 

един или комбинация от 

следните принципи: 

— поддържане на животните и 

на повърхностите сухи и чисти 

(напр. избягване на 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Намаляването на 

температурата на въздуха в 

помещението, на притока и 

скоростта на въздуха може 

да е неприложимо по 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

течове при напълно решетъчен под с 

разположен под него събирателна вана 

с водна възглавница. 

разсипването на фураж, 

избягване наличието на 

изпражнения в зоните за 

лежане при частично скарови 

подове); 

— намаляване на 

излъчвателната повърхност на 

оборския тор (напр. използване 

на метални или пластмасови 

скари, канали с намалена 

открита повърхност на 

оборския тор); 

— често изнасяне на оборския 

тор във външно (покрито) 

торохранилище; 

— намаляване на 

температурата на оборския тор 

(напр. чрез охлаждане на 

полутечен оборски тор) и на 

въздуха в помещението; 

— намаляване на притока и 

скоростта на въздуха върху 

повърхността на оборския тор; 

— поддържане на настилката 

суха и при аеробни условия в 

системи, при които се използва 

постеля. 

съображения, свързани с 

хуманното отношение към 

животните. 

Отстраняването на 

полутечен оборски тор чрез 

промиване не се прилага за 

свинеферми, разположени в 

близост до чувствителни 

рецептори, поради пиковото 

отделяне на миризми./ 

3 Използват се коминни /покривни/ 

вентилатори, които рязко увеличават 

скоростта на изхвърляния отпадъчен 

въздух. Вентилаторите са монтиране в 

близост до билото на сградите. 

Не са монтирани вентилатори в 

непосредствена близост до или по 

посока на чувствителни рецептори. 

Оптимизиране на отвеждането 

на изпускания от помещенията 

за животните въздух чрез 

използването на една или на 

комбинация от следните 

техники: 

—увеличаване на височината 

на извода (напр. изпускателни 

тръби за въздух над нивото на 

покрива, комини, 

пренасочващи изпускателни 

тръби през билото на покрива 

вместо през долната част на 

стените); 

— увеличаване на скоростта на 

вентилацията през 

вертикалния извод; 

—ефективно поставяне на 

външни бариери за създаване 

на турбулентност в изходящия 

въздушен поток (напр. 

засаждане на растителност). 

—добавяне на навеси върху 

изпускателните отвори, 

разположени в долните части 

на стените за пренасочване на 

изпускания въздух към земята; 

— разпръскване на изпускания 

въздух откъм тази страна на 

помещенията за отглеждане на 

животните, която е най-далеч 

от чувствителния рецептор; 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Разположението на оста на 

билото на покрива не се 

отнася за съществуващи 

инсталации./ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

— разполагане на оста на 

билото на покрива на 

естествено вентилираща се 

постройка напречно спрямо 

преобладаващата посока на 

вятъра. 

4 - Използване на система за 

пречистване на въздуха, като 

например: 

1. биоскрубер (или влажен 

биологичен филтър). 

2. биофилтър 

3. дву- или трифазна система за 

пречистване на въздуха 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система. Биофилтърът се 

прилага само за инсталации 

за полутечен оборски тор. За 

биофилтъра е необходима 

достатъчна площ извън 

помещенията за 

животните, където да се 

постави филтърното 

оборудване./ 

Използване на една или на комбинация от следните техники за съхранение на оборски тор: 

5 Съгласно описаната технология на 

съхранение в т. 3.4.8.  на площадката се 

прилагат следните техники за 

покриване на формираните торови 

маси: 

- твърда торова маса – покривало/тента; 

- течна торова маса – естествена кора. 

1. Покриване на полутечния 

или твърдия оборски тор по 

време на съхранението му 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

6 Съоръженията за сепариране и 

съхранение на торовите маси са 

разположени в западната част на 

свинекомплекса – в разглеждания 

район ветровете от изток са с нисък 

процент. 

Осигурен е зелен пояс по границата на 

свинекомплекса. 

2. Местоположението на 

торохранилището се определя 

с оглед на обичайната посока 

на вятъра и/или се въвеждат 

мерки за намаляване на 

скоростта на вятъра около и 

над него (напр. засаждане на 

дървета, поставяне на 

естествени прегради) 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

7 Канализационната система на 

свинекомплекса е подземна и се зауства 

в събирателна шахта. Разбъркане 

/хомогенизиране/ на торта се извършва 

единствено в тази шахта, чиито обем е 

малък. 

3. Намаляване до минимум на 

разбъркването на полутечния 

оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

Обработване на оборския тор с използване на една от следните техники с цел намаляване до минимум на 

емисиите на миризми по време на (или преди) разпръскването му върху почвата 

8 На площадката не се извършва 

разпръскване на оборски тор. Тази 

дейност се извършва от външно 

юридическо лице на основание на 

сключен договор 

1. Аеробно разлагане (аерация) 

на полутечен оборски тор 

НЕПРИЛОЖИМА 

9 На площадката не се извършва 

разпръскване на оборски тор. Тази 

дейност се извършва от външно 

юридическо лице на основание на 

сключен договор 

2. Компостиране на твърд 

оборски тор 

НЕПРИЛОЖИМА 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

10 На площадката не се извършва 

разпръскване на оборски тор. Тази 

дейност се извършва от външно 

юридическо лице на основание на 

сключен договор 

3. Анаеробно разлагане НЕПРИЛОЖИМА 

Използване на една или на комбинация от следните техники за разпръскване на оборски тор върху почвата: 

11 На площадката не се извършва 

разпръскване на оборски тор. Тази 

дейност се извършва от външно 

юридическо лице на основание на 

сключен договор 

1. Разпръсквач за ивично 

торене, инжектор за плитки 

или дълбоки бразди за 

разпръскване на полутечен тор 

върху почвата 

НЕПРИЛОЖИМА 

12 На площадката не се извършва 

разпръскване на оборски тор. Тази 

дейност се извършва от външно 

юридическо лице на основание на 

сключен договор 

2. Своевременно внасяне на 

оборския тор в почвата 

НЕПРИЛОЖИМА 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на майки за 

редуциране емисиите на миризми се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.9. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 

на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри 

налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.1.3. Емисии от съхранение на тор 

 Подробно описание на съоръженията за съхранение на торови маси е извършено в т. 

3.4.8. на настоящата оценка. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.10 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 14.С цел намаляване на емисиите във 

въздуха от съхранението на твърд оборски тор НДНТ е използването на една или на 

комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.1.3-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране емисиите от 

съхранение на тор 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Извършва се стифиране на твърдата 

торова маса на купове при намаляване 

на съотношението между площта на 

излъчващата повърхност и обема на 

купа твърд оборски тор. 

Намаляване на съотношението 

между площта на излъчващата 

повърхност и обема на купа 

твърд оборски тор. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Куповете твърда торова маса се 

покриват с покривало от импрегниран 

материял 

Покриване на купа твърд 

оборски тор. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Съхранението се осъществява на 

обособени бетонови площадки 

Съхранение на изсушен твърд 

оборски тор в торохранилище. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.10 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 
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интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 15.С цел предотвратяване или, 

където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите в почвата и водата от 

съхранението на твърд оборски тор НДНТ е използването на комбинация от посочените по- 

долу техники в следния приоритетен ред.“ 

Таблица № II.3.5.1.3-2. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране емисиите от 

съхранение на тор 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Съхранението се осъществява на 

обособени бетонови площадки 

Съхранение на изсушен твърд 

оборски тор в торохранилище 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 - Използване на циментов силоз 

за съхранение на твърд 

оборски тор 

НЕПРИЛОЖИМА 

3 Съхранението се осъществява на 

обособени бетонови площадки 

Съхранение на твърд оборски 

тор върху твърд непромокаем 

под, оборудван с дренажна 

система и резервоар за оттока 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 Избраните съоръжения са с достатъчен 

капацитет за съхранение за период от 6 

месеца 

Избор на съоръжение за 

съхранение с достатъчно 

капацитет за съхраняване на 

твърдия оборски тор през 

периодите, когато 

разпръскването върху почвата 

не е възможно 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 - Съхранение на твърд оборски 

тор върху обработваема земя 

на купове, разположени далеч 

от повърхностни и/или 

подземни водни потоци, в 

които може да навлезе течен 

отток 

НЕПРИЛОЖИМА 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на майки за 

редуциране емисиите от съхранение на тор се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.10. от Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-

добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.11 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 16.С цел намаляване на емисиите на 

амоняк във въздуха от съоръжение за съхранение на полутечен оборски тор НДНТ е 

използването на комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.1.3-3. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране емисиите от 

съхранение на полутечен тор 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

Подходяща конструкция и управление на съоръжението за съхранение на полутечен оборски тор чрез 

използване на комбинация от следните техники: 

1 За съхранение на течна торова маса се 

използват съоръжения с обем и 

височина посочени в т. 3.4.8. Видно от 

Намаляване на съотношението 

между площта на излъчващата 

повърхността и обема на 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

параметрите съоръженията са с 

относително малко съотношението 

между площта на излъчващата 

повърхността и обема на съоръжението 

за съхранение на полутечен оборски 

тор. 

съоръжението за съхранение 

на полутечен оборски тор 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи съоръжения 

за съхранение. Прекомерно 

високите съоръжения за 

съхранение на полутечен 

оборски тор може да не са 

приложими поради по-

големите разходи и 

рисковете за 

безопасността./ 

2 При експлоатацията на съоръженията 

са определени и описани работни 

обеми. Осигурено е наличие на 

свободен обем с цел предотвратяване 

на аварии и намаляване на въздушните 

течения над тях. 

Намаляване скоростта на 

вятъра и обмена на въздух на 

повърхността на полутечния 

оборски тор чрез поддържане 

на ниски нива на запълване на 

съоръжението за съхранение 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи съоръжения 

за съхранение./ 

3 Използваните съоръжения не използват 

съоръжения за разбъркване. Същото 

спомага за образуване на естествена 

кора на повърхността на резервоарите. 

Намаляване до минимум на 

разбъркването на полутечния 

оборски тор. 

 

Покриване на съоръжението за съхранение на полутечен оборски тор. За тази цел може да се използва една 

от следните техники: 

4 - Твърдо покривно съоръжение ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Може да е неприложима за 

съществуващи инсталации 

по икономически 

съображения и структурни 

ограничения, свързани с 

устойчивостта на вятър и 

допълнително натоварване/ 

5 - Меки покривни съоръжения ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Меките покривни 

съоръжения не се прилагат 

за зони, където 

преобладаващите 

климатични условия могат 

да причинят повреди в 

конструкцията им./ 

6 Съгласно описаните в т. 3.4.8 за 

съхранението на течна торова маса се 

използват съоръжения с цилиндрична и 

кубична форма. На повърхността на 

торта се формира естествена кора. 

Плаващи покривни 

съоръжения, като например: 

— пластмасови гранули; 

— леки насипни материали; 

— плаващи меки покривни 

съоръжения; 

— геометрични пластмасови 

плочки 

 — надуваем навес; 

— естествена кора; 

— слама. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Използването на 

пластмасови гранули, леки 

насипни материали и 

геометрични пластмасови 

плочки не е приложимо за 

течни оборски торове, 

които образуват естествена 

кора. Размесването на 

полутечния оборски тор при 

разбъркване, пълнене и 

изпразване може да направи 

невъзможно използването на 

7някои плаващи материали, 

които могат да доведат до 

утаяване или до запушване 

на помпите. Образуването 

на естествена кора може да 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

е неприложимо при студени 

климатични условия и/или 

при полутечен оборски тор с 

ниско съдържание на сухо 

вещество. Образуването на 

естествена кора не се 

прилага за съоръжения за 

съхранение, където 

разбъркването, пълненето 

и/или изпразването на 

полутечен оборски тор прави 

естествената кора 

нестабилна./ 

7 - Подкиселяване на полутечен 

оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

На площадката на свинекомплекса не се експлоатират земнонасипни съоръжения за 

съхранение на полутечен оборски тор. В тази връзка с настоящата оценка не е извършено 

оценяване съответствието с НДНТ 17 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри 

налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.11 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 18.С цел предотвратяване на 

емисиите в почвата и водата от събирането и изпомпването, както и от торохранилище 

и/или от оградено с насип съоръжение за съхранение (лагуна) НДНТ е използването на 

комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.1.3-4. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране емисиите от 

съхранение на тор 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Използват се съоръжения, изградени от 

водоплътен стоманобетон 

Използване на съоръжения за 

съхранение, които са 

устойчиви на механични, 

химични и топлинни влияния. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Всички съоръжения за съхранение на 

тор са с достатъчен капацитет за 

съхранение на тор за период от 6 

месеца. 

Избор на съоръжение за 

съхранение с достатъчен 

капацитет за съхраняване на 

полутечния оборския тор през 

периодите, когато 

разпръскването върху почвата 

не е възможно. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Използват се съоръжения, изградени от 

водоплътен стоманобетон 

Конструиране на 

непропускливи съоръжения и 

оборудване за събиране и 

пренасяне на полутечен 

оборски тор (напр. ями, 

канали, тръби и помпени 

станции) 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 - Съхраняване на полутечен 

оборски тор в оградени с насип 

съоръжения (лагуни) с 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Общоприложима за лагуни/ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

непромокаема основа и стени, 

напр. глина или пластмасово 

покритие (или с двойно 

покритие) 

5 - Инсталиране на система за 

улавяне на течове, състояща се 

например от геомембрана, 

дренажен слой и дренажна 

тръбопроводна система 

НЕПРИЛОЖИМА 

/само за нови инсталации/ 

6 Ще се извършват проверки на 

площадката за съхранение на 

формираните отпадъчни води и за 

техническото състояние от специалист 

определен за целта на дружеството. 

Проверка на конструктивната 

цялост на съоръженията за 

съхранение поне веднъж 

годишно. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на майки за 

редуциране емисиите от съхранение на тор се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.11. от Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-

добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.1.4. Емисии от обработване на оборски тор на площадката на инсталацията 

 Подробно описание на съоръженията за съхранение на торови маси е извършено в т. 

3.4.8. на настоящата оценка. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.12 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 19.Ако се използва обработване на 

оборски тор на място в стопанството с цел намаляване на емисиите на азот, фосфор, 

миризми и патогенни микроорганизми във въздуха и водата, както и за улесняване на 

съхранението и/или разпръскването му върху почвата, НДНТ е обработването на оборския 

тор чрез прилагане на една или на комбинация от посочените по-долу техники:“ 

Таблица № 3.2.1.3-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за обработка на тор 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 За разделяне на полутечен оборски тор 

се използва механичен сепаратор. 

Механично разделяне на 

полутечен оборски тор. Това 

включва например: 

- шнеков сепаратор; 

— декантер–центрофугиращ 

сепаратор; 

— коагулатор–флокулатор; 

— разделяне с помощта на 

сита; 

— филтърна преса 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Прилага се само когато: — е 

необходимо намаляване на 

съдържанието на азот и 

фосфор поради ограничено 

наличие на земи за 

разпределяне на оборския 

тор; — оборският тор не 

може да се транспортира, 

за да бъде разпръснат върху 

почвата при разумни 

разходи. Използването на 

полиакриламид като 

флокулатор може да е 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

неприложимо поради риска 

от образуване на акриламид./ 

2 - Анаеробно разграждане на 

оборски тор в инсталация за 

биогаз 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Тази техника може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането ѝ./ 

3 - Използване на външен канал за 

сушене на оборски тор 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Прилага се само за оборски 

тор от инсталации за 

кокошки носачки. Не се 

прилага за съществуващи 

инсталации без ленти за 

оборски тор./ 

4 - Аеробно разлагане (аерация) 

на полутечен оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Прилага се само когато е 

важно да се намалят 

патогенните организми и 

миризмите преди 

разпръскването върху 

почвата. При студени 

климатични условия може да 

е трудно да се поддържа 

необходимото ниво на 

аерация през зимата./ 

5 - Нитрификация–

денитрификация на полутечен 

оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Не се прилага за нови 

инсталации. Прилага се само 

за съществуващи 

инсталации/стопанства, 

когато е необходимо 

отстраняването на азота 

поради ограничено наличие 

на земи за разпределяне на 

оборския тор./ 

6 - Компостиране на твърд 

оборски тор 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Прилага се само когато: — 

оборският тор не може да се 

транспортира, за да бъде 

разпръснат върху почвата 

при разумни разходи; — е 

важно да се намалят 

патогенните 

микроорганизми и 

миризмите преди 

разпръскването върху 

почвата; —в стопанството 

има достатъчно 

пространство за оформяне 

на поредица от редове./ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки за 

обработване на торта на площадката се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.12. от Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-
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добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.1.5. Емисии от разпръскване на оборски тор върху почвата 

Операторът не извършва разпръскване на оборски тор на площадката на инсталацията. 

Формираната тор се предава на външни лица за наторяване на земеделски земи. 

В тази връзка с настоящата оценка не е извършено оценяване съответствието с 

НДНТ 20 – НДНТ 22 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 

февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.1.6. Емисии от целия производствен процес 

При чревната ферментация на отглежданите свине се отделя метан и амоняк, като 

особено внимание се обръща на последния. Емисиите се отвеждат  в  атмосферния  въздух 

чрез  вентилатори,  монтирани на покривите на сградите. Вентилаторите са смукателни и имат 

за цел да извършат въздухообмен на въздуха в халетата с цел регулиране на параметрите на 

микроклимата в тях – температура и влажност, като управлението им е механично. 

За редуцирането на емисиите на амоняк от сградите за отглеждане на майки, операторът 

прилага следните мерки: 

➢ използване на напълно решетъчен под с разположен под него канал с водна 

възглавница; 

➢ добър хранителен режим – използваните добавки към хранителните смески – 

ензими, което е в унисон със световната практика при отглеждане на майки, 

гарантира максималното редуциране на миризмите от екскрементите и 

продуктите на биохимични и микробиологични процеси в тях; 

➢ използване на специални хранилки за намаляване на разхищението на храна 

➢ използване на нипелни поилки – Нипелните  поилки  изискват  по-малка  

поддръжка,  осигуряват  по-добро  качество на  водата /”затворена”  система/.  

➢ редовно отстраняване на торта от сградите; 

➢ експлоатиране на система за принудителна вентилация – въздухът  се  извежда  

от  сградата  чрез  механични вентилатори и се заменя с пресен въздух от 

входящите отвори. Контролирането на  микроклимата  обикновено  е  по-добро  

отколкото  при  естествената  вентилация. 

Предвидените по-горе мерки за редуциране емисиите на амоняк от сградите за 

отглеждане на майки се считат за Категория 1 и 2 съгласно Guidance document on preventing 

and abating ammonia emissions from agricultural sources - 7 February 2014, Geneva, September 

2007 и ще осигурят съответствие на сградите с изискванията на Приложение IX на Протокол 

към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния 

за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със 

закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от 

Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за 

Република България от 3.10.2005 г.). 
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Описаните по-горе мерки съответстват на посочените в Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине (като напр.: НДНТ 5, буква „г“; НДНТ 30, 

буква „а“ и др.) 

Както се вижда от гореописаното прилаганата от оператора технология за отглеждане 

на майки и предвидените мерки за намаляване на емисиите на амоняк изцяло съответстват 

на НДНТ-документа за дейността (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Intensive Rearing of Poultry or Pigs - 2017), Guidance document on preventing and abating ammonia 

emissions from agricultural sources - 7 February 2014, Geneva, September 2007, Приложение IX 

на Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на 

далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния 

озон и Решение 2017/302/ЕС. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.14 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 23.С цел намаляване на емисиите на 

амоняк от целия производствен процес за отглеждане на свине (включително свине майки) 

или птици НДНТ е оценката/изчисляването на намаляването на емисиите на амоняк от целия 

производствен процес чрез използване на прилаганите в стопанството НДНТ.“. 

Заключенията за НДНТ за съответния сектор са представени с т. 3 от  Решение за изпълнение 

(ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 2.1. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 30.С цел намаляване на емисиите на 

амоняк във въздуха от всяко помещение за отглеждане на свине НДНТ е използването на една 

или на комбинация от посочените по-долу техники.“. 

Таблица № II.3.5.1.6-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на амоняк 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

I Излъчващата повърхност е намалена 

чрез използване на решетъчен под от 

бетонови решетки. 

Отделените фекалии се събират във 

вана с водна възглавница. Отвеждането 

им се извършва чрез вакуумна система. 

Не се използва постеля или разделяне 

на потоците урина и изпражнения. 

Една от следните техники, 

при която се прилага един 

или комбинация от следните 

принципи: 

i) намаляване на 

повърхността на излъчване 

на амоняк; 

ii)повишаване на 

периодичността на 

отстраняване на полутечния 

(твърдия) оборски тор към 

външно торохранилище; 

iii) разделяне на урината от 

изпражненията; 

iv) поддържане на суха и 

чиста постеля. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

1 - Дълбока яма (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров), само ако се 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за нови 

инсталации, освен при 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

използва в комбинация с 

допълнителни мерки за 

намаляване на емисиите, като 

например: 

— комбинация от мерки за 

управление на храненето; 

— система за пречистване на 

въздуха; 

—намаляване на pH на 

полутечния оборски тор; 

— охлаждане на полутечния 

оборски тор. 

наличие на комбинация от 

дълбока яма със система за 

пречистване на въздуха, 

охлаждане на полутечния 

оборски тор и/или 

намаляване на pH на 

полутечния оборски тор./ 

2 Източването на водната възглавница се 

извършва чрез вакуумна система към 

канализацията на всяка сграда – 

формиране на вакуум в тръбите и 

засмукване на съдържанието в 

подподовия канал. 

Вакуумна система за често 

отстраняване на полутечен 

оборски тор (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров). 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

3 - Скосени стени на канала за 

оборски тор (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров). 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

4 - Скрепер за периодично 

отстраняване на полутечен 

оборски тор (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров). 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

5 Торът се отстранява често. Често отстраняване на 

полутечния оборски тор чрез 

промиване (в случаите, когато 

подът е напълно или частично 

скаров) 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения. 

Когато течната фракция на 

полутечния оборски тор се 

използва за промиване, тази 

техника може да е 

неприложима за 

стопанства, разположени в 

близост до чувствителни 

рецептори, поради пиково 

отделяне на миризми по 

време на промиването./ 

6 - Намаляване на ямата за 

събиране на оборски тор (в 

случаите, когато подът е 

напълно или частично скаров) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

7 - Цялостна постеля (в случаите, 

когато има плътен циментов 

под) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Системите с твърд оборски 

тор не се прилагат за нови 

инсталации, освен ако това 

не е оправдано с оглед на 

хуманното отношение към 

животните. Може да е 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

неприложима за естествено 

вентилирани инсталации, 

разположени на места с 

топъл климат, както и за 

съществуващи инсталации с 

принудителна вентилация за 

отглеждане на отбити от 

кърмене прасенца и свине за 

угояване./ 

8 Животните се отглеждат в 

индивидуални и групови боксове 

Помещения за отглеждане от 

тип бокс (при напълно или 

частично скаров под) 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Системите с твърд оборски 

тор не се прилагат за нови 

инсталации, освен ако това 

не е оправдано с оглед на 

хуманното отношение към 

животните. Може да е 

неприложима за естествено 

вентилирани инсталации, 

разположени на места с 

топъл климат, както и за 

съществуващи инсталации с 

принудителна вентилация за 

отглеждане на отбити от 

кърмене прасенца и свине за 

угояване./ 

9 - Система с постоянно внасяне 

на слама (в случаите, когато 

има плътен циментов под) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Системите с твърд оборски 

тор не се прилагат за нови 

инсталации, освен ако това 

не е оправдано с оглед на 

хуманното отношение към 

животните. Може да е 

неприложима за естествено 

вентилирани инсталации, 

разположени на места с 

топъл климат, както и за 

съществуващи инсталации с 

принудителна вентилация за 

отглеждане на отбити от 

кърмене прасенца и свине за 

угояване./ 

10 - Изпъкнал под и отделни 

канали за оборски тор и за вода 

(в случаите, когато боксовете 

са частично скарови) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

11 - Боксове с постеля с 

комбинирана обработка на 

оборския тор (полутечен и 

твърд оборски тор) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за 

съществуващи инсталации 

без плътен циментов под./ 

12  Боксове за хранене/лежане с 

плътен под (в случаите, когато 

се използват боксове с 

постеля) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за 

съществуващи инсталации 

без плътен циментов под./ 

13 - Корито за събиране на 

оборския тор (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров) 

НЕПРИЛОЖИМА 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

14 Прилага се събиране на фекалиите във 

водна възглавница. 

Събиране на оборския тор във 

вода 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

15 - V-образни ленти за оборски 

тор (в случаите, когато подът е 

напълно или частично скаров) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

16 - Комбинация от канали за вода 

и за оборски тор (в случаите, 

когато подът е напълно или 

частично скаров) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

17 - Външна алея с постеля (при 

плътен циментов под) 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за места със 

студени климатични условия. 

Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи инсталации 

по технически и/или 

икономически съображения./ 

II - Охлаждане на оборския тор НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага, когато: —не е 

възможно повторно 

използване на топлината; — 

се използва постеля./ 

III - Използване на система за 

пречистване на въздуха, като 

например: 1. мокър 

киселинен скрубер; 2. дву- 

или трифазна система за 

пречистване на въздуха; 3. 

биоскрубер (или влажен 

биологичен филтър) 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Може да не е 

общоприложима поради 

високите разходи за 

прилагането. Прилага се за 

съществуващи инсталации 

само където се използва 

централна вентилационна 

система./ 

IV - Подкиселяване на 

полутечния оборски тор 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

V - Използване на плаващи 

топки в канала за оборски 

тор 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на майки за 

редуциране емисиите на амоняк се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие 

с общите заключения за НДНТ т. 2.1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

 При прилагане на описаните НДНТ с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 
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техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине се поставя интервал на стойностите на емисии 

на амоняк /НДНТ-СЕН/. Долната граница на интервала е свързана с използването на система 

за пречистване на въздуха. 

Таблица № II.3.5.1.6-2. Емисионни нива на амоняк свързани с прилагане на НДНТ 

Параметър Фаза на отглеждане НДНТ-СЕН (kg NH3/жизнено 

пространство за едно 

животно/година) 

Амоняк, изразен като NH3 

Свине за разплод и бременни 

свине 
0,2 - 2,7 

Свине майки (включително 

прасенца) в боксове 
0,4 - 5,6 

 Техниката за отглеждане на майки обхваща използването на групови боксове като за 

всеки бокс са осигурени необходимия брой хранилки и поилки с цел осигуряване на достъп до 

храна и вода на всяко отглеждано животно. Подът на боксовете е напълно скаров с разположен 

под скарите събирателен канал с водна възглавница и вакуумна система за източване. 

Събраната в канала суспензия се извежда често от сградите. 

Предвидените мерки за редуциране емисиите на амоняк от сградите за отглеждане на 

майки са използването на напълно решетъчен под от бетонови скари с разположен под тях 

бетонов канал. 

 В съответствие с разпоредбите на Чл. 3, пар. 8, Приложение IX на Протокола към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.) за 

съществуващи съоръжения за съхранение на тор, се изисква прилагане на мерки за намаляване 

на емисиите на амоняк. При оценяване на приетите от възложителя мерки за редуциране 

неорганизираните емисии на амоняк са взети в предвид посочени в документ GUIDANCE 

DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014 насоки. 

 Съществуват няколко метода за намаляване емисиите на амоняк (NН3), които са 

подборно разработени в ръководствата за добри земеделски практики. Най-общо те са 

следните.  

 Чрез регулиране на състава на храната. По-добро съчетание на протеините в храните. 

Тази практика зависи от вида на добитъка, който се отглежда (в кой конкретен SNAP CODE 

между 100901 до 100915 попада). Тази практика води до по-малко намаляване емисиите на 

амоняк в сравнение със следващата. 

 Чрез добро стопанисване. Намаляване замърсените с тор повърхности, водещо до 

намаляване не емисиите. Отглеждане навън може да доведе до намаляване на температурата, 

а от там и на изпаренията на амоняк от торта. 

 Система за обработка на торта. Отделяне на твърдата и течна торови фракции. Тази 

система води до значително намаляване емисиите на амоняк, тъй като от твърдата фракция те 

са сравнително малко. Компостиране на твърдата торова фракция води до повишаване на 

емисиите по време на процеса.  
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 Правилно складиране. Покриване на ямите за тор намаляват емисиите на амоняк с 

около 80%. Тази система се комбинира и с добро стопанисване, т.е. навременно почистване на 

торта от сградите, съоръжения за бързо отвеждане на течната торова фракция, поддържане на 

постоянна температура. 

 По отношение животновъдните сгради за свине-майки възложителя ще прилага 

следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 

− технология на отглеждане с използване на напълно решетъчен под от 

бетонови скари с разположен под тях бетонов канал. Чрез тази мярка се 

гарантира редуциране на емисиите с до 65 % за свине – майки. Тази мярка ще 

осигури съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение IX  на 

Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, 

еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то 

НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република 

България от 3.10.2005 г.). 

 Тази мярка е категоризирана като категория 1 съгласно Таблица 7 на документ 

GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 

 По отношение животновъдните сгради за бременни, условнио бременни, сухостойни и 

ремонти свине възложителя ще прилага следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 

− технология на отглеждане с използване на напълно решетъчен под от 

бетонови скари с разположен под тях бетонов канал. Чрез тази мярка се 

гарантира редуциране на емисиите с до 25 % за бременни, условнио бременни, 

сухостойни и ремонти свине. Тази мярка ще осигури съответствие на 

съоръжението с изискванията на Приложение IX  на Протокол към Конвенцията 

от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон 

(ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 

3.05.2005 г. Издаден от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, 

бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 3.10.2005 г.). 

 Тази мярка е категоризирана като категория 1 съгласно Таблица 7 на документ 

GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING AMMONIA EMISSIONS FROM 

AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 

 Определената максимална стойност на НДНТ-СЕН, определен в таблица 2.1 от 

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на 

заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине е 

намалена съответно с 65 % и 25 %, тъй като операторът прилага описаните мерки за 

намаляване на емисиите на амоняк. 

При отчитане на описаните фактори и емисионни нива е определен и емисионния 

фактор за разглежданата инсталация. 
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Таблица № II.3.5.1.6-3. Емисионен фактор свързан с прилагане на НДНТ 

Параметър Фаза на отглеждане НДНТ-СЕН (kg NH3/жизнено 

пространство за едно 

животно/година) 

Амоняк, изразен като NH3 

Свине за разплод и бременни 

свине 
2,03 

Свине майки (включително 

прасенца) в боксове 
1,96 

3.5.1.7. Мониторинг на емисиите и параметрите от процесите 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 24.НДНТ е мониторингът на 

отделените в оборския тор общ азот и общ фосфор чрез използване на една от следните 

техники поне с посочената по-долу периодичност.“. 

Таблица № II.3.5.1.7-1. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Води се баланс на подадените и приети 

хранителни вещества, респ. азот и 

фосфор. 

Изчисляване на емисиите чрез 

използване на масовия баланс 

на азота и фосфора въз основа 

на приемания фураж, 

съдържанието на суров 

протеин в дажбите, общия 

фосфор и показателите на 

животните. 

Веднъж годишно за всяка 

категория животни. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 - Оценка на емисиите чрез 

анализ на оборския тор за общо 

съдържание на азот и фосфор. 

Веднъж годишно за всяка 

категория животни. 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 25.НДНТ е мониторингът на 

емисиите на амоняк във въздуха чрез използване на една от следните техники поне с 

посочената по-долу периодичност.“. 

Таблица № II.3.5.1.7-2. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 - Оценка на емисиите чрез 

използване на масовия баланс 

въз основа на отделения и на 

общия (или на общия 

амонячен) азот, наличен във 

всеки етап от управлението на 

оборския тор. 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

Веднъж годишно за всяка 

категория животни. 

2 - Изчисление чрез измерване на 

концентрацията на амоняк и 

степента на вентилация, като 

се използват методи на ISO, 

методи от национални или 

международни стандарти или 

други методи, които 

осигуряват данни с 

равностойно научно качество. 

Винаги когато настъпят 

значителни промени в поне 

един от следните параметри: 

а)вида на отглежданите в 

стопанството животни; б) 

системата за отглеждане на 

животните. 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

3 Ежегодно ще се извършва изчисление 

на годишните емисии на амоняк чрез 

стандартни методики и емисионни 

фактори. Изчислените емисии се 

документират и докладват. 

Оценка чрез използване на 

емисионни коефициенти. 

Веднъж годишно за всяка 

категория животни. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 26.НДНТ е периодичният мониторинг 

на емисиите на миризми във въздуха.“. НДНТ 26 се прилага само за случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори. 

Таблица № II.3.5.1.7-3. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

Мониторинг на емисиите на миризми може да се извършва чрез използване на: 

1 При експлоатация на инсталацията не 

се очаква и/или няма доказателства за 

замърсяване с миризми в 

чувствителните рецептори 

европейските (EN) стандарти 

(напр. чрез динамична 

олфактометрия съгласно EN 

13725 с цел определяне на 

концентрацията на 

миризмата); 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

2 При експлоатация на инсталацията не 

се очаква и/или няма доказателства за 

замърсяване с миризми в 

чувствителните рецептори 

когато се прилагат 

алтернативни методи, за които 

няма стандарти EN (напр. 

измерване/оценка на 

излагането на миризми, оценка 

на въздействието на миризми), 

може да се използват ISO, 

национални и други 

международни стандарти, 

които гарантират 

предоставянето на данни с 

равностойно научно качество. 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 
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интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 27.НДНТ е мониторингът на 

праховите емисии от всяко помещение за животни чрез използване на една от следните 

техники поне с посочената по-долу периодичност.“. 

Таблица № II.3.5.1.7-4. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 - Изчисляване чрез измерване на 

концентрацията на прах и 

степента на вентилация чрез 

използване на методите от 

стандартите EN или на други 

методи (ISO, национални и 

международни) и методи, 

които осигуряват данни с 

равностойно научно качество. 

Веднъж годишно 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/Прилага се само за емисии на 

прах от всяко отделно 

помещение за животни. Не 

се прилага за инсталации, 

оборудвани със система за 

пречистване на въздуха. В 

този случай се прилага НДНТ 

28. Поради високите разходи 

за измерванията тази 

техника може да не е 

общоприложима./ 

2 Ежегодно ще се извършва изчисление 

на годишните емисии на амоняк чрез 

стандартни методики и емисионни 

фактори. Изчислените емисии се 

документират и докладват. 

Оценка чрез използване на 

емисионни коефициенти. 

Веднъж годишно 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Поради високите разходи за 

установяване на 

емисионните коефициенти 

тази техника може да не е 

общоприложима./ 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 28.НДНТ е мониторингът на 

емисиите на амоняк, на праховите емисии и/или на емисиите на миризми от всяко помещение 

за животни, оборудвано със система за пречистване на въздуха, чрез използване на всички 

от следните техники поне с посочената по-долу периодичност.“. 

Таблица № II.3.5.1.7-5. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Инсталацията не е оборудвана с 

пречиствателни съоръжения 

Проверка на работата на 

системата за пречистване на 

въздуха чрез измерване на 

амоняка, миризмите и/или 

праха при съществуващите на 

практика условия в 

стопанството и съгласно 

предписания протокол за 

измерване, както и чрез 

използването на методите от 

стандартите EN или на други 

методи (ISO, национални и 

международни), при което се 

осигуряват данни с 

равностойно научно качество 

НЕПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

2 Инсталацията не е оборудвана с 

пречиствателни съоръжения 

Контрол на ефективното 

функциониране на системата 

за пречистване на въздуха 

(напр. чрез непрекъснато 

НЕПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

записване на оперативните 

параметри или чрез използване 

на системи за сигнализиране) 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на майки за 

мониторинг на емисиите се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие с 

общите заключения за НДНТ т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.5.2. Емисии в отпадъчни води 

 Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки не е източник на 

производствени и/или охлаждащи отпадъчни води. От дейността не се формират емисии в 

отпадъчни води. Формирания поток торови маси, както и съоръженията за третиране и 

съхранение са описани в разделите по-горе. 

3.5.3. Емисии в отпадъци 

 При експлоатацията на инсталацията не се формират характерни за дейността 

отпадъци. Формирането на отпадъци е свързано със спомагателни дейности на площадката. 

3.5.4. Емисии на шум 

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението. 

Не  случайно законодателството в областта на защита от шума в околната среда урежда 

проблемите, свързани с разработването на мерки за избягване, предотвратяване и намаляване 

на вредното въздействие на шума, целящи чрез тяхното осъществяване защита на човешкото 

здраве и околната сред, както и осигуряване на качество на живот на населението. Шумът е от 

съществено значение при отглеждането на свине - спецификата на дейността изисква 

избягване на постоянният или внезапен шум с цел осигуряване хуманно отношение към 

животните. В помещенията, в които се отглеждат свине нивото на шум е необходимо да бъде 

не повече от 80 dB: вентилаторите, съоръженията за хранене и останалото оборудване е 

необходимо да са конструирани и поддържани по такъв начин, че да създават възможно най-

малко шум. Дейността по отглеждане на свине за угояване е специфична дейност, която не 

натоварва допълнително акустичната среда. 

Като основни източници на шум на промишлената площадка за интензивно отглеждане 

на свине за угояване са определени следните процеси и съоръжения: 

• Отглежданите свине в работните помещения (животновъдни сгради); 

• Вентилаторите на вентилационните системи на работните помещения 

(животновъдни сгради); 

• Транспортни ленти и елеватори; 

• Обслужващият транспорт за технологичен превоз на територията на площадката 

на свинекомплекса и извън нея извършващ доставка на суровини и 

спомагателни материали за производствената дейност; превоз на отпадъци и 

извозване на готовата продукция. 
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Шумът, предизвикван от отглежданите животните е незначителен и е в рамките на 

производствените халета. Спецификата на производствената дейност по производството 

изисква тяхното несмущаване от случайни или постоянни източници на шум. От особено 

значение е спокойното отглеждане в условията на липса на стресови фактори влияещи на 

свинете, какъвто е шума. Шумът излъчван в околната среда вследствие жизнената им дейност 

е незначителен и в предвид на това, че те се отглеждат в затворени помещения – изолирани  

животновъдни сгради. 

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). 

На промишлената площадка за интензивно отглеждане на свине за угояване са 

предприети мерки за ограничаване на шумовото въздействие на производствената площадка 

върху околната среда, по-значимите от които са: 

• Изолиране на източниците с високо съдържание на шум – електродвигатели, 

вентилатори; 

• Инсталиране на съвременни съоръжения с шумови характеристики, в рамките 

на разрешените нива; 

• Ограничаване на скоростта на движение на обслужващите МПС на площадката 

на свинекомплекса; 

• Въведена е система за проверки и контрол на изправността на съоръженията.  

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.7 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 9.С цел предотвратяване или, където 

това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на шум НДНТ е изготвянето 

и изпълнението на план за управление на шума като част от системата за управление по 

околна среда (вж. НДНТ 1), който включва следните елементи:“ 

Таблица № II.3.5.4-2. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на шумови емисии 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Операторът ще разполага с 

изготвена инструкция, част от 

система за управление на околна 

среда, която определя действията 

протокол, съдържащ подходящи 

действия и срокове 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ НАЛАГА 

ПРИЛАГАНЕ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

по извършване мониторинг на 

шум и набелязване на 

коригиращи действия при 

констатирани несъответствия 

/ НДНТ 9 се прилага само за 

случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за 

шумово замърсяване в 

чувствителните рецептори./ 

2 Периодично ще се провежда 

собствен мониторинг на шум, 

резултатите от който се 

документират в изготвени 

протоколи на акредитирани 

лаборатории 

протокол за провеждане на 

мониторинг на шума 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ НАЛАГА 

ПРИЛАГАНЕ 

/ НДНТ 9 се прилага само за 

случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за 

шумово замърсяване в 

чувствителните рецептори./ 

3 При констатирани 

несъответствия ще се набелязват 

подходящи мерки за 

отстраняването им. 

Изпълнението на мерките и 

тяхната ефективност се 

проверяват няколкократно. 

протокол за реакция при 

определени събития, свързани с 

шума 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ НАЛАГА 

ПРИЛАГАНЕ 

/ НДНТ 9 се прилага само за 

случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за 

шумово замърсяване в 

чувствителните рецептори./ 

4 При констатирани 

несъответствия ще се набелязват 

подходящи мерки за 

отстраняването им. 

Изпълнението на мерките и 

тяхната ефективност се 

проверяват няколкократно. 

програма за намаляване на шума, 

предназначена например за 

определяне на източника(ците), 

за мониторинг на шума, за 

характеризиране на приноса на 

източниците и за прилагане на 

мерки за отстраняване и/или 

намаляване 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ НАЛАГА 

ПРИЛАГАНЕ 

/ НДНТ 9 се прилага само за 

случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за 

шумово замърсяване в 

чувствителните рецептори./ 

5 Всички резултати се 

документират и съхраняват на 

площадката. Наличието на 

минали несъответствия се 

анализира и се взема в предвид 

при необходимост  

преглед на предишни инциденти 

и на мерките, свързани с шума, и 

разпространение на информация 

за инцидентите, свързани с шума 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ НАЛАГА 

ПРИЛАГАНЕ 

/ НДНТ 9 се прилага само за 

случаите, когато се очаква 

и/или има доказателства за 

шумово замърсяване в 

чувствителните рецептори./ 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.7 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 10.С цел предотвратяване или, 

където това не е практически осъществимо, намаляване на шумовите емисии НДНТ е 

използването на една или на комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.5.4-3. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на шумови емисии 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Инсталацията е нова в 

съществуващи сгради. 

Площадката е отдалечена от 

чувствителните рецептори. 

Осигуряване на подходящо 

разстояние между инсталацията/ 

стопанството и чувствителните 

рецептори. 

На етап планиране на 

инсталацията/стопанството се 

предвижда подходящо 

разстояние между 

инсталацията/стопанството и 

чувствителните рецептори, като 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да не е 

общоприложима за 

съществуващи 

инсталации/стопанства./ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

се прилагат изискванията за 

минимални стандартни 

разстояния. 

2 Инсталацията е нова в 

съществуващи сгради. 

Оборудването на инсталацията е 

монтирано при възможно най-

оптимални условия. 

Местоположение на 

оборудването: 

Нивата на шум може да се 

намалят чрез: i)увеличаване на 

разстоянието между излъчвателя 

и приемника (чрез разполагане на 

оборудването колкото е 

възможно по-далеч от 

чувствителните рецептори, 

доколкото това е практически 

удачно); ii) намаляване на 

дължината на тръбите за 

доставяне на фуражи; iii) 

разполагане на бункерите и 

силозите за фуражи така, че да се 

сведе до минимум движението на 

автомобили в стопанството. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/За съществуващи 

инсталации, преместването 

на оборудването може да 

бъде ограничено поради 

липса на място или 

прекомерни разходи./ 

3 При експлоатация на 

инсталацията: 

-не са налични големи отвори или 

врати на сградите, които да са в 

отворено положение. При 

населване на сградите всички 

възможни отвори се затварят 

плътно; 

-оборудването се експлоатира от 

персонал с опит; 

-на площадката не се извършват 

шумни дейности; 

-дейностите по поддръжка на 

съоръженията са свързани със 

проверка за наличие на 

неприятни или анормални нива 

на шум; 

-всички шнекови системи се 

експлоатират единствено в пълно 

състояние; 

-на площадката не са налични 

зони, които да се остъргват от 

машини. 

Експлоатационни мерки 

Това включва мерки като: i) 

затваряне на вратите и големите 

отвори на сградата особено по 

време на храненето, ако е 

възможно; ii) експлоатация на 

оборудването от персонал с опит; 

iii) избягване на шумни дейности 

през нощта и през почивните дни, 

ако е възможно; iv) осигуряване 

на контрол на шума по време на 

дейности по поддръжка; v) ако е 

възможно, конвейерните и 

шнекови системи да се 

експлоатират пълни с фураж; vi) 

минимална площ на външните 

зони, които се остъргват, с цел 

намаляване на шума от трактори 

със скреперни лопати. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 При експлоатация на 

инсталацията: 

-се използват високоефективни 

вентилатори; 

-малогабаритни помпи и ел. 

двигатели с малка мощност; 

Оборудване с ниско ниво на шум 

Това включва оборудване като: 

i)високоефективни вентилатори, 

когато естествената вентилация е 

невъзможна или недостатъчна; ii) 

помпи и компресори; iii) система 

за хранене, която намалява силата 

на стимула от очакваното хранене 

(напр. задържащи хопери; 

пасивни хранилки, които 

позволяват подаване на 

неограничено количество фураж; 

компактни хранилки). 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/ НДНТ 7, буква г), подточка 

iii) се прилага само за 

инсталации за свине. 

Пасивните хранилки, които 

позволяват подаване на 

неограничено количество 

фураж, се прилагат само 

когато оборудването е ново 

или подменено или когато за 

животните не се изисква 

ограничаване на храненето./ 

5 На промишлената площадка за 

интензивно отглеждане на майки 

са предприети мерки за 

ограничаване на шумовото 

Оборудване за контролиране на 

шума; 

Това включва: i) средства за 

намаляване на шума; ii) 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/ Приложимостта може да 

бъде ограничена поради 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

въздействие на производствената 

площадка върху околната среда, 

по-значимите от които са: 

-Изолиране на източниците с 

високо съдържание на шум – 

електродвигатели, вентилатори; 

-Инсталиране на съвременни 

съоръжения с шумови 

характеристики, в рамките на 

разрешените нива; 

-Ограничаване на скоростта на 

движение на обслужващите МПС 

на площадката на 

свинекомплекса; 

-Въведена е система за проверки 

и контрол на изправността на 

съоръженията. 

виброизолация; iii)изолация на 

шумно оборудване (напр. 

мелачки, пневматични 

конвейери); iv) звукоизолиране 

на сградите. 

изисквания за пространство 

и от съображения за 

здравето и безопасността. 

Не се прилага за 

шумопоглъщащи материали, 

възпрепятстващи 

ефективното почистване на 

инсталацията/ 

6 Не се използват подобни 

препятствия 

Намаляване на шума. 

Разпространението на шума може 

да се намали чрез разполагане на 

препятствия между излъчващите 

шум съоръжения и приемниците 

на шума. 

ПРИЛОЖИМА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА 

/ Техниката може да не е 

общоприложима от 

съображения за биологична 

сигурност./ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на майки за 

редуциране емисиите на шум се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие с 

общите заключения за НДНТ т. 1.7. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.6. Стойности на консумацията/употребата на ресурси и емисиите от дейността на 

инсталацията 

Характера на предлаганата дейност - интензивно отглеждане на майки, както и 

наличната информация в общите съображения на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине предопределят дефинирането на единица 

продукт  - използвано количество вода/енергия и масата на емисиите за едно жизнено 

пространство за едно животно през една година (т.е. kg вещество/жизнено пространство 

за едно животно/година). 

Жизненият цикъл за нсталацията е със следната продължителност: 

− Свине майки – жизнен цикъл от 585 дни /20 месеца/. 

С цел по-лесно изчисляване на нормите за ефективност като продължителност на 

единицата продукт е приета 1 година. 

В следващите страници са описани в табличен вид параметрите (консумации, емисии, 

отпадъци и др.), както и техните стойности. 

3.6.1. Консумация на ресурси 
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 Консумацията на ресурси спрямо разработената методика се представя чрез следната 

таблица: 

Таблица № II.3.6.1-1. Консумация на ресурси. 

Показател Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Консумация на вода 13,20 m3/plc/yr 

 

33 660 m3/yr 

Липсва нормиране 

Консумация на топлинна енергия не се използва топлинна енергия Липсва нормиране 

Консумация на електроенергия 0.572 MWh/plc/yr 

 

1 459  MWh/yr 

Липсва нормиране 

Употреба на опасни вещества 

(суровини, спомагателни 

материали и горива) 

Дезинфектанти – 0.08 kg/plc/yr 

 

204 kg/yr 

 

Медикаменти – 0.02 kg/plc/yr 

 

51 kg/yr 

Липсва нормиране 

Консумация на основни суровини Комбиниран фураж – 2,07 t/plc/yr 

 

5 279 t/yr 

Липсва нормиране 

Консумация на вода 

Площадката е водоснабдена от собствени водовземни съоръжения – „ТК1- 

Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ТК2 - Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ТК3 - 

Свинекомплекс Дунав - Левски“ и „ТК4 - Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ШК1 - 

Свинекомплекс – Градище“, „ШК2 - Свинекомплекс – Градище“, „ШК3 - Свинекомплекс – 

Градище“ и „ШК4 - Свинекомплекс – Градище“. За извършваното водовземане са издадени 

разрешителни за водовземане по реда на Закона за водите от БД Дунавски район. 

Разрешените годишни обеми са, както следва: 

− ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4 /разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови 

водовземни съоръжения № 11520246/12.10.2015 г., издадено от БДДР/ – 94 608 

m3/yr; 

− ШК1 и ШК2 /разрешително за водовземане от подземни води, чрез 

съществуващи водовземни съоръжения № 11520272/15.08.2016 г., издадено от 

БДДР/ – 107 222 m3/yr; 

− ШК4 и ШК3 /разрешително за водовземане от подземни води, чрез 

съществуващи водовземни съоръжения № 11520273/15.08.2016 г., издадено от 

БДДР/ – 107 222 m3/yr; 

Общият размер на необходимата вода, включва не само консумация от животни, но 

също така и необходимите количества вода за охлаждане. В Таблица № II.3.4.4.1-2. са 

представени данни за консумацията на вода от инсталацията заинтензивно отглеждане на 

свине за угояване. Таблицата включва и информация относно вида на източника, както и 

изискванията на НДНТ за водовземане. 

Таблица № II.3.6.1-2. Използвано количество вода от инсталациите 
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Пореден номер или код и 

наименование на 

процеса и инсталацията 

Вид на източника за 

водоснабдяване 

Количество Изискване по НДНТ 

Интензивно отглеждане на 

свине за угояване 

Разрешително № 

11520246/12.10.2015 г. 

Разрешително № 

11520272/15.08.2016 г. 

Разрешително № 

11520246/12.10.2015 г. 

13,20 m3/plc/yr 

 

33 660 m3/yr 

Липсва нормиране 

Разхода на вода за питейно-битови цели е представен съгласно проектни норми на 

водопотребление. 

Таблица № II.3.6.1-2. Използвано количество вода за питейно-битови цели 

Пореден номер или код и 

наименование на процеса и 

инсталацията 

Вид на източника за 

водоснабдяване 

Количество Изискване по 

НДНТ 

Обслужващ персонал ВиК 1 500 m3/yr 

Липсва 

нормиране 

В следващата таблица е представена оценка на съответствието на 

използваните/необходимите количества вода с максимално разрешените количества в 

съответното разрешително. 

Таблица № II.3.6.1-3. Съответствие на необходимите количества вода 

№ Пореден номер 

или код и 

наименование на 

процеса и 

инсталацията 

Вид на източника 

за водоснабдяване 

Количество Ограничение 

съгласно 

разрешителн

о/договор 

Съответствие 

1 

Интензивно 

отглеждане на 

свине за угояване 

Разрешително № 

11520246/12.10.201

5 г. 

Разрешително № 

11520272/15.08.201

6 г. 

Разрешително № 

11520246/12.10.201

5 г. 

33 660 m3/yr 309 052 m3/yr ДА 

5 
Обслужващ 

персонал 
ВиК 1 500 m3/yr не ДА 

Основен консуматор на вода на площадката е поилната инсталация към 

производствените халета. Поилнитe системи са с високи норми на ефективност, което 

предотвратява разливите на вода. За оптимизиране количеството потребена вода за 

производството, дружеството извършва регулярно калибриране на поилната инсталация, 

редовни прегледи на водопроводната мрежа, както и отстраняване в най - кратки срокове на 

възникнали течове. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.4 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 
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интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 5.С цел ефективно използване на 

водата НДНТ е използването на комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.6.1-4. Оценка на съответствието на прилаганите техники за ефективно използване на вода 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Операторът разполага с заведен 

дневник, в който ежемесечно се 

вписват показанията на 

монтираните разходомери към 

собствения водоизточник. В 

годишен аспект се попълва 

формуляр за изчисляване 

нормата на ефективност при 

употребата на вода, който е част 

от разработената система за 

управление на околна среда. 

Водене на документация за 

използването на водата. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Операторът извършва 

периодични проверки на 

водопроводната мрежа и 

поилната система на площадката, 

за което попълва разработени 

формуляри. Формулярите са част 

от разработената система за 

управление на околна среда. 

Установяване и отстраняване на 

течове. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 За почистване на пода се 

използват съоръжения за 

почистване с високо налягане – 

водоструйки, 

Използване на машини за 

почистване с високо налягане за 

почистване на помещенията за 

отглеждане на животните и на 

оборудването. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Не се прилага за инсталации 

за птици, където се 

използват системи за сухо 

почистване./ 

4 Използват се нипелни поилки, 

които осигуряват достатъчен 

поилен фронт. 

Подбор и използване на 

подходящо оборудване (напр. 

нипелни поилки, кръгли поилки, 

корита за поене) за конкретната 

категория животни, като се 

гарантира наличието на вода (ad 

libitum). 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 Операторът извършва 

периодични проверки на 

поилната система на площадката, 

за което попълва разработени 

формуляри. Формулярите са част 

от разработената система за 

управление на околна среда. 

Редовна проверка и (ако е 

необходимо) коригиране на 

калибрирането на оборудването 

за поене на животните. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

6 Дъждовната вода се използва за 

напояване на зелени площи и за 

запълване на водни възглавници. 

Повторно използване на 

незамърсена дъждовна вода като 

вода за почистване 

ПРИЛОЖИМА 

/Може да е неприложима за 

съществуващи стопанства 

поради високите разходи. 

Приложимостта може да 

бъде ограничена от рискове 

за биологичната сигурност../ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки за 

ефективно използване на вода се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие с 

общите заключения за НДНТ т. 1.4. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 
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Консумация на топлинна енергия 

 При експлоатацията на инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване не 

се използва топлоенергия. 

Консумация на електроенергия 

Захранването на обекта с активна електроенергия се извършва на основание на договор  

с „ХИДРОЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ЕООД /Приложение № II.4.2-1/. Доставката на електроенергия 

се осъществява от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД на основание на сключен договор 

/Приложение № II.4.2-2/.. Разходът на електрическа енергия се отчита от електромер, 

монтиран във възлова станция Сн.   

Дружеството не притежава програма за енергийна ефективност.  

Основен консуматор на електроенергия се явява осветителната и вентилационната 

система на площадката. 

Потреблението на електроенергия за осветление и климатизация на производствените 

халета е сведено до минимум. За осветление на помещенията са монтирани енергоспестяващи 

осветителни тела. 

Електроенергия се използва главно за вентилаторите и осветлението на сградите. В 

Таблица № II.3.4.4.1-5. са представени данни относно количеството консумирана 

електроенергия и топлинна енергия за всяка една инсталация. Таблицата включва описание и 

сравнение между текущата консумация и НДНТ (Най-добрите налични техники). 

Таблица № II.3.6.1-5. Използвано количество енергия 

Пореден номер или код и 

наименование на процеса и 

инсталацията 

Доставка на 

електроенергия 

Количество Изискване по НДНТ 

Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине за угояване 

Експлоатационно 

дружество 

0.572 MWh/plc/yr 

 

1 459  MWh/yr 

Липсва нормиране 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.6 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 8.С цел ефективно използване на 

енергията НДНТ е използването на комбинация от посочените по-долу техники.“ 

Таблица № II.3.6.1-6. Оценка на съответствието на прилаганите техники за ефективно използване на 

енергия 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Използваната вентилационна 

системи са опростени и с ниски 

консумации на енергия. Това ги 

прави сигурни и ефективни. 

Експлоатацията им е свързана с 

минимален риск от авария или 

отказ от функциониране. 

Високоефективни 

отоплителни/охладителни и 

вентилационни системи. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

/Може да е неприложима за 

съществуващи инсталации./ 
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№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

2 Вентилационната система се 

управлява механично 

Оптимизиране и управление на 

отоплителните/охладителните и 

вентилационните системи, 

особено където се използват 

системи за пречистване на 

въздуха. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Всички сгради са 

топлоизолирани. 

Изолация на стените, подовете 

и/или таваните на помещенията 

за отглеждане на животните. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

4 Във всички животновъдни сгради 

се използват енергоспестяващи 

осветителни тела. 

Използване на енергоспестяващо 

осветление. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 - Използване на топлообменници. 

Може да се използва една от 

следните системи: 

1. въздух — въздух; 

2. въздух — вода; 

3. въздух — земя. 

НЕПРИЛОЖИМА 

6 - Използване на термопомпи за 

оползотворяване на отпадната 

топлина. 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Приложимостта на 

термопомпите за 

геотермално 

оползотворяване на 

отпадната топлина е 

ограничена, когато се 

използват хоризонтални 

тръби, тъй като е 

необходимо пространство./ 

7 - Оползотворяване на отпадната 

топлина чрез затоплян/охлаждан 

под с постеля (комбинирана 

система за подово 

отопление/охлаждане). 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за инсталации 

за свине. Приложимостта 

зависи от възможността за 

инсталиране на затворено 

подземно хранилище за 

циркулиращата вода./ 

8 - Използване на естествена 

вентилация. 

НЕПРИЛОЖИМА 

/Не се прилага за инсталации 

с централна вентилационна 

система. При инсталациите 

за свине техниката може да 

е неприложима за: — 

системи за отглеждане с 

подове с постеля при топли 

климатични условия; — 

системи за отглеждане без 

подове с постеля или без 

покрити изолирани 

отделения (напр. боксове) 

при студени климатични 

условия; При инсталациите 

за птици техниката може 

да не е приложима: — по 

време на първоначалния 

етап на отглеждане, с 

изключение на 

производството на патици; 

— поради екстремни 

климатични условия./ 
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При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки за 

ефективно използване на енергия се прилагат техники и мерки, които са в пълно съответствие 

с общите заключения за НДНТ т. 1.6. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията 

от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине. 

Употреба на опасни вещества (суровини, спомагателни материали и горива) 

Поддържането на определени зоохигиенни параметри за отглеждане на животните в 

свинекомплекса изисква използването и съхраняването дезифектанти за почистване на 

помещения и лична хигиена на човека. 

Всички препарати се доставят непосредствено преди предстоящи дезинфекционни 

мероприятия, в количества, необходими за почистването. Доставените дезинфектанти се 

съхраняват в обособено складово помещение, отговарящо на нормативните изисквания по 

отношение съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

При експлоатацията на обекта от страна на оператора са изпълнени всички законови 

изисквания на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси 

/Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г./. Разработени са и се 

прилагат: 

− Инструкции по Чл. 4, ал. 1, т. 8-11 на Наредбата – складовото помещение и 

наличните химични вещества се проверяват ежемесечно; 

− Оценка за безопасността при съхранение на ОХВС по Раздел IV на Наредбата. 

Естеството на разглежданата инсталация не предполага използването на други опасни 

вещества. 

Консумация на основни суровини 

 Консумацията на основни суровини също не се нормира от заключенията за НДНТ. 

Употребата на основните суровини има пряко отношение към образуването на крайния 

продукт (угоени свине) и към редуцирането на емисиите от вредни вещества в атмосферния 

въздух. 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.15 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 29.НДНТ е мониторингът на 

следните параметри на процеса поне веднъж годишно.“ 

Таблица № II.3.6.1-7. Оценка на съответствието на прилаганите техники за мониторинг на параметрите 

на инсталацията 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Потребената вода се отчита и 

документира ежемесечно в 

заведен дневник. 

Потребление на вода - Записване 

чрез използване например на 

подходящи разходомери или по 

фактури. Основните процеси, 

свързани с потреблението на вода 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 185 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

в помещенията за животните 

(почистване, хранене и др.) може 

да се наблюдават поотделно. 

2 Потребената електроенергия се 

отчита ежемесечно и се 

документира /фактури/. 

Потребление на електроенергия - 

Записване чрез използване 

например на подходящи 

разходомери или по фактури. 

Потреблението на 

електроенергия в помещенията за 

животните се следи отделно от 

другите инсталации в 

стопанството. Основните 

процеси, свързани с 

потреблението на електроенергия 

в помещенията за животните 

(отопление, вентилация, 

осветление и др.), може да се 

наблюдават поотделно. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 - Разход на гориво Записване чрез 

използване например на 

подходящи разходомери или по 

фактури. 

НЕПРИЛОЖИМА 

4 Броя на заредените и отгледани 

свине се документира в 

разработен формуляр. 

Брой постъпващи и напускащи 

животни, включително 

новородени и умрели, където е 

целесъобразно. Записване чрез 

използване например на 

съществуващи регистри. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

5 Потребеното количество фураж 

се отчита ежемесечно и се 

документира. 

Консумация на фураж Записване 

чрез използване например на 

фактури или съществуващи 

регистри. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

6 Отчита се годишното количество 

образуван оборски тор на база 

броя отгледани животни. 

Генериране на оборски тор 

Записване чрез използване 

например на съществуващи 

регистри. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки за 

мониторинг на параметрите на инсталацията се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.15. от Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-

добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.6.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух при инсталациите за интензивно 

отглеждане на свине за угояване се разглеждат като организирани - от изпускащи устройства 

покривни вентилатори. В тази връзка е попълнена единствено Таблица 1. към Приложение 1А 

на Методика за определяне на НДНТ. 

Таблица № II.3.6.2-1. Организирани емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух - 

вентилация на сгради за интензивно отглеждане на свине за угояване. 
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№ Вредни вещества Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. Приети с 

Решение на ЕК 

mg/m3 g/h g/plc/yr mg/m3 g/h g/plc/yr 

1. Серни съединения -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

1.1. SO2 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

1.2. SO3 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

1.3. H2S -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

1.4. CS2 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

2. Азотни съединения -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

2.1. NOx -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

2.2. NH3 
-- -- 

2,03* 

1,96* 

н. д. н. д. 0,2 - 2,7** 

0,4 - 5,6** 

2.3. HNO3 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

3. CO -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

4. Летливи органични 

съединения 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

4.1. Общ органичен 

въглерод 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

4.2. C6H6 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

5. Прах -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

5.1. Общ прах -- -- -- н. д. н. д.  

5.2. ФПЧ10 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

5.3. ФПЧ2,5 -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

6. Метали и 

съединенията им 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

6.1. Cd -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

6.2. Pb -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

6.3. Ni -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

6.4. Hg -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

7. Азбест -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

8. Cl и съединенията 

му 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

9. F и съединенията 

му 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

10. As и съединенията 

му 
-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

11. Цианиди -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

12. Вещества или 

препарати с 

доказано 

канцерогенни 

свойства 

-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

13. Вещества или 

препарати с 

доказано 

мутагенни 

свойства 

-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

14. Вещества или 

препарати с 

доказано 

въздействие върху 

възпроизводство 

-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

15. Диоксини/фурани -- -- -- н. д. н. д. н. д. 

16. Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

(ПАВ) 

-- -- -- 

н. д. н. д. н. д. 

*Определяне на емисионния фактор на амоняк от вентилаторите: ЕФ (2,7 kg NH3/за 1 място за едно 

животно/година), определен в таблица 2.1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. 
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за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине е намалена с 25 % (2,03 

kg NH3/за 1 място за едно животно/година), тъй като операторът прилага мерки за намаляване на емисиите на 

амоняк в съответствие с Таблица 7 на документ GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING 

AMMONIA EMISSIONS FROM AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 
*Определяне на емисионния фактор на амоняк от вентилаторите: ЕФ (5,6 kg NH3/за 1 място за едно 

животно/година), определен в таблица 2.1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. 

за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине е намалена с 65 % (1,96 

kg NH3/за 1 място за едно животно/година), тъй като операторът прилага мерки за намаляване на емисиите на 

амоняк в съответствие с Таблица 7 на документ GUIDANCE DOCUMENT ON PREVENTING AND ABATING 

AMMONIA EMISSIONS FROM AGRICULTURAL SOURCES - 7 FEBRUARY 2014. 
**Съгласно таблица 2.1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на 

заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине; 

Таблица № II.3.6.2-2. Неорганизирани емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух – 

съоръжения за съхранение на тор. 

№ Вредни вещества Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. Приети с 

Решение на ЕК 

g/h g/plc/yr g/h g/plc/yr 

1. Серни съединения -- -- н. д. н. д. 

1.1. SO2 -- -- н. д. н. д. 

1.2. SO3 -- -- н. д. н. д. 

1.3. H2S -- -- н. д. н. д. 

1.4. CS2 -- -- н. д. н. д. 

2. Азотни съединения -- -- н. д. н. д. 

2.1. NOx -- -- н. д. н. д. 

2.2. NH3 -- 259 н. д. н. д. 

2.3. HNO3 -- -- н. д. н. д. 

3. CO -- -- н. д. н. д. 

4. Летливи органични 

съединения 
-- -- 

н. д. н. д. 

4.1. Общ органичен 

въглерод 
-- -- 

н. д. н. д. 

4.2. C6H6 -- -- н. д. н. д. 

5. Прах -- -- н. д. н. д. 

5.1. Общ прах -- -- н. д.  

5.2. ФПЧ10 -- -- н. д. н. д. 

5.3. ФПЧ2,5 -- -- н. д. н. д. 

6. Метали и 

съединенията им 
-- -- 

н. д. н. д. 

6.1. Cd -- -- н. д. н. д. 

6.2. Pb -- -- н. д. н. д. 

6.3. Ni -- -- н. д. н. д. 

6.4. Hg -- -- н. д. н. д. 

7. Азбест -- -- н. д. н. д. 

8. Cl и съединенията 

му 
-- -- 

н. д. н. д. 

9. F и съединенията 

му 
-- -- 

н. д. н. д. 

10. As и съединенията 

му 
-- -- 

н. д. н. д. 

11. Цианиди -- -- н. д. н. д. 

12. Вещества или 

препарати с 

доказано 

-- -- 

н. д. н. д. 
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канцерогенни 

свойства 

13. Вещества или 

препарати с 

доказано 

мутагенни 

свойства 

-- -- 

н. д. н. д. 

14. Вещества или 

препарати с 

доказано 

въздействие върху 

възпроизводство 

-- -- 

н. д. н. д. 

15. Диоксини/фурани -- -- н. д. н. д. 

16. Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

(ПАВ) 

-- -- 

н. д. н. д. 

В раздел 5 на настоящото заявление е представено извършено математическо 

моделиране на дисперсията на замърсителите в атмосферния въздух. Целта на изготвеното 

приложение е чрез математическо моделиране и компютърно симулиране разпространението 

на замърсителите във въздуха, със симулационен пакет PLUME, да бъде доказано, че няма да 

се наруши качеството на атмосферния въздух в района и ще бъдат спазени всички нормативни 

изисквания.  

 Математическото моделиране е извършено с версия на програмен продукт 

„PLUME”, разработена съгласно „Методика за изчисляване височината на изпускащите 

устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в 

приземния слой” от 25 февруари 1998 година и приета от Министерството на околната 

среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 

Министерството на здравеопазването (публикувана в Бюлетин на „Строителство и 

архитектура“, бр.7/8 от 1998 г.). 

От направените моделирания с програмата PLUME за въздействието на инсталациите 

и съоръженията на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД, площадка с. Варана, община Плевен 

върху КАВ в района, може да се направи следния извод: обекта ще оказва влияние върху КАВ 

по отношение на разгледаните замърсители, но то ще бъде допустимо, тъй като максималните 

еднократни и средногодишни концентрации на замърсителите ще бъдат по-ниски от 

нормативно определените ПДК.  

Забележка: Неразделна част от настоящата разработка е електронния носител със 

съответните DAT файлове, резултатите за максималното предходно замърсяване и  

изолиниите на приземните концентрации, получени чрез програмата PLUME. 

3.6.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

Избраната технология не предвижда емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни 

води - такива няма да се формират. На производствената площадка ще се формират единствено 

битово-фекални отпадъчни води, които не са предмет на настоящата оценка. 

 Дъждовните води от инсталацията не се отвеждат повърхностно в земеделските земи 

около инсталацията. 
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Битово-фекалните отпадъчни води се смесват с производствените отпадъчни води 

/торови маси/ и се третират по описания в т. 3.1.8 начин. Количество образувани битово-

фекални отпадъчни води е минимално. 

Таблица № II.3.6.3-1. Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води /заустване в 

повърхностни водни тела/ 

Показател/Вид замърсител Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Органохалогенни съединения и 

вещества, които могат да 

образуват такива съединения във 

вода. 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Органофосфорни съединения Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Органокалаени съединения Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Вещества или препарати с 

доказано канцерогенни свойства 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Вещества или препарати с 

доказано мутагенни свойства 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Вещества или препарати с 

доказано въздействие чрез 

водната среда върху 

възпроизводство 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Устойчиви въглеводороди и 

устойчиви и биоакукулируеми 

органични вещества 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Цианиди Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Метали и техни съединения Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Арсен и негови съединения  Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Биоциди и други продукти за 

защита на растения 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Суспендирани материали Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Вещества, които водят до 

еутрофикация (нитрати и 

фосфор) 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Вещества, които имат 

неблагоприятно въздействие 

върху кислородния баланс (БПК, 

ХПК и др.) 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Таблица № II.3.6.3-2. Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води /заустване в 

повърхностни водни тела/ 
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Показател/Вид замърсител Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Вещества в обхвата на Наредба 

6/2000г. за емисионни норми за 

допустимо съдържание на 

вредни и опасни вещества в 

отпадъчните води, зауствани във 

водни обекти (или друга, влязла 

в сила нормативна уредба, 

допълваща/заменяща 

посочената) 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Други вещества, за които са 

определени ограничения в 

съответното заключение за нднт 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Таблица № II.3.6.3-3. Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води /заустване в 

повърхностни водни тела/ 

Показател/Вид замърсител Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Вещества, които съгласно 

нормативната уредба са 

определящи за качеството на 

приемащото отпадъчните води 

водно тяло и се съдържат в 

отпадъчните води от 

инсталацията, например 

вещества в обхвата на Наредбата 

за стандарти за качество на 

околната среда на приоритетни 

вещества и някои други 

замърсители 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

Други вещества, за които са 

определени ограничения в 

съответното заключение за нднт 

Няма заустване на производствени 

отпадъчни води във водни обекти 

Няма заложени ограничения 

 На площадката на инсталацията не се извършва заустване на производствени 

отпадъчни води в канализационни системи и/или подземни водни тела. 

Таблица № II.3.6.3-4. Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води /заустване в 

канализационни системи на населени места/ 

Показател/Вид замърсител Емисионна стойност, 

съгласно избраната 

техника 

Емисионна стойност 

/обхват стойности, 

съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с 

Решение на ЕК 

Вещества, в обхвата на Наредба 7/2000г. за 

условията и реда за заустване на производствени 

отпадъчни води в канализационните системи на 

населените места (или друга, влязла в сила наредба, 

заменяща посочената) 

Няма заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

канализационни 

системи на населени 

места 

Няма заложени ограничения 
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Други вещества, за които са определени 

ограничения в съответното заключение за НДНТ 

Няма заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

канализационни 

системи на населени 

места 

Няма заложени ограничения 

Таблица № II.3.6.3-5. Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води /заустване в подземни 

водни тела/ 

Показател/Вид замърсител Емисионна стойност, 

съгласно избраната 

техника 

Емисионна стойност 

/обхват стойности, 

съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с 

Решение на ЕК 

Вещества, забранени за заустване в подземни води, 

съгласно влязла в сила нормативна уредба 

Няма заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

подземни водни тела 

Няма заложени ограничения 

Вещества, които могат да се заустват в подземни 

води, съгласно влязла в сила нормативна уредба 

Няма заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

подземни водни тела 

Няма заложени ограничения 

Други вещества, за които са определени 

ограничения в съответното заключение по НДНТ 

Няма заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

подземни водни тела 

Няма заложени ограничения 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.5 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 6.С цел генериране на по-малко 

отпадъчни води НДНТ е използването на комбинация от посочените по- долу техники:“ 

Таблица № II.3.6.3-6. Оценка на съответствието на прилаганите техники за генериране на по-малко 

отпадъчни води 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Замърсени зони от органичен тор 

са единствено в рамките на 

животновъдните помещения 

Замърсените зони в стопанството 

да се ограничават максимално 

като територия. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Използват се съоръжения за 

редуциране на потреблението на 

вода - водоструйки 

Намаляване на използването на 

вода. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

3 Свинекомплекса е с разделна 

канализация. Дъждовните води 

не са в контакт със замърсени 

води. 

Отделяне на незамърсената 

дъждовна вода от потоците на 

отпадъчните води, които трябва 

да се пречистят. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

Съгласно заключенията за НДНТ /т. 1.5 от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине е: „НДНТ 7.С цел намаляване на емисиите във 

водата от отпадъчни води НДНТ е използването на една или на комбинация от посочените 

по-долу техники.“ 
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Таблица № II.3.6.3-7. Оценка на съответствието на прилаганите техники за редуциране на емисиите в 

отпадъчни води 

№ Прилагани техники Техники съгласно НДНТ Приложимост/съответствие 

1 Използваните съоръжения са 

описани в т. 3.4.1.8. на 

настоящата оценка 

Отвеждане на отпадъчните води в 

специален контейнер или в 

съоръжение за съхраняване на 

полутечен тор. 

ПРИЛОЖИМА 

ПРИЛАГА СЕ 

2 Не се извършва заустване на 

формирания поток полутечен 

тор. Същия се използва за 

наторяване на земеделски земи. 

Пречистване на отпадъчните 

води. 

НЕПРИЛОЖИМА 

3 Дейността не се извършва от 

оператора и не се извършва на 

площадката на инсталацията. 

Разпръскване на отпадъчни води 

върху почвата например чрез 

използване на система за 

напояване като пръскачка, 

подвижна напоителна система, 

цистерна, централен инжектор 

НЕПРИЛОЖИМА 

При експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки за 

генериране на по-малко отпадъчни води се прилагат техники и мерки, които са в пълно 

съответствие с общите заключения за НДНТ т. 1.5. от Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 

на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри 

налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

3.6.4. Образуване на отпадъци. 

 Естеството на дейността не предполага образуването на производствени и/или опасни 

отпадъци от дейността на инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване. От 

съпътстващите дейности в рамките на свинекомплекса се образуват нисък по брой и 

количество производствени и опасни отпадъци.  

Тъй като в следващата таблица следва да се посочат параметрите на образуваните от 

дейността отпадъци тя е разделена в две части - отпадъци образувани от инсталацията за 

интензивно отглеждане на свине за угояване и отпадъци образувани от цялата площадка. 

Таблица № II.3.6.4-1. Образуване на отпадъци - от инсталация за интензивно отглеждане на свине за 

угояване. 

Показател Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Количества опасни отпадъци Не се образуват няма данни 

Количества производствени 

отпадъци 

Не се образуват няма данни 

Възможност за 

оползотворяване, повторна 

употреба и/или рециклиране 

Не няма данни 

Количества от други отпадъци 

, за които се определят 

Не няма данни 
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ограничения в съответното 

заключение на НДНТ 

Таблица № II.3.6.4-2. Образуване на отпадъци - от цялата площадка 

Показател Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

Количества опасни отпадъци опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 15 01 10* < 

0,5 т 

 

Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане е обект на специални 

изисквания, с оглед предотвратяване 

на инфекции 18 02 02* < 0,1 т 

 

Луминесцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 20 

01 21* < 0,5 т 

няма данни 

Количества производствени 

отпадъци 

Метални отпадъци 02 01 10 < 5 т 

 

Хартиени и картонени опаковки 15 

01 01 < 6 т 

 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 

15 02 02 15 02 03 < 1,5 т 

 

Бетон 17 01 01 < 1000 т 

 

Тухли 17 01 02 < 500 т 

 

Чугун и стомана 17 04 05 < 70 т 

 

Смесени битови отпадъци 20 03 01  < 

15 т 

няма данни 

Възможност за 

оползотворяване, повторна 

употреба и/или рециклиране 

При предаване на лица 

притежаващи разрешително по Чл. 

35 от ЗУО 

няма данни 

Количества от други отпадъци 

, за които се определят 

ограничения в съответното 

заключение на НДНТ 

Не няма данни 

3.6.5. Предотвратяване на аварии. 

 Инсталацията, предмет на инвестиционното предложение, не попада в обхвата на Глава 

1, Раздел 7 на ЗООС за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества - се изброяват 

веществата от Приложение 3 на ЗООС. 

Таблица № II.3.4.4.5-1.  
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Показател/Вид замърсител Стойност съгласно избраната 

техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. Приети с Решение на ЕК 

В случай, че предлаганата 

техника попада в обхвата на 

Глава 1, Раздел 7 на ЗООС за 

предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества - се 

изброяват веществата от 

Приложение 3 на ЗООС 

не няма данни 

3.7. Анализ на оценката. 

 Прилагането на НДНТ при инсталации за интензивно отглеждане на свине майки 

се разглежда като прилагане на съвкупност от технологии и мерки за редуциране на 

въздействието върху околната среда и здравето на хората. Видно от представената в 

табличен вид информация избраната технология за експлоатиране на инсталацията е 

налично пълно съответствие с определените НДНТ в Решение за изпълнение (ЕС) 

2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за 

най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

Функционирането на актуална система за управление на околна среда и стриктен 

контрол на процеса допълнително ще гарантира устойчива експлоатация на 

инсталацията. 

4. ИЗПОЛЗВАНИ РЕСУРСИ. 

За процеса на отглеждане на свине са необходими фураж, вода, електроенергия и 

ограничено количество дезинфектанти за гарантиране на хигиенните изисквания.  

Фуражът е основна суровина за отглеждането свине. Доставката му се извършва от 

външен фуражен завод. Фуражът се съхранява в метални силози монтирани до всяка една 

сграда. Зареждането на фуража в силозите ще се извършва посредством пневматична система 

и през гъвкави тръбопроводи – „мека връзка”, което ще гарантира липсата на неорганизирани 

емисии на прах. За хранене на свинете се използва напълно автоматизирана хранителна 

инсталация, състояща се от хранилки тип „ MultiMax SST HL“ и „Pignik”. Придвижването и 

зареждането на фуража от бункера в хранилките става посредством транспортьор поместен в 

метална тръба. Броя на хранилките, разпределени по протежението на хранителната линия се 

определя от броя на боксовете при сградите с индивидуални боксове и броя на животните в 

групови боксове за осигуряване на необходимия хранителен фронт. Дозирането на фуража е 

компютъризирано и е в зависимост от възрастта на свинете. Така цялото количество подаден 

в халетата фураж се оползотворява пълноценно от отглежданите животни. Изхранването на 

свинете се извършва с комбинирани фуражи - брашнести или гранулирани (в зависимост от 

възрастта). Прилагат се стратегии за хранене, които имат за цел да гарантират точния баланс 

между енергия и аминокиселини изисквания, или които имат за цел да предизвикат по-добро 

усвояване на хранителните вещества чрез по-добро преминаване на храната през 

храносмилателния тракт на животните. Фуражните смески се подготвят по рецепти, в които 

са балансирани необходимите компоненти за балансираното хранене на свинете. Така 

описаната технология за хранене при интензивно отглеждане на свине отговаря напълно на 

НДНТ за отглеждане на свине. 
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Поилната инсталация е автоматична, с нипелни поилки с чашка. Разхищаването на вода 

е сведено до минимум. След завършване на производствения цикъл помещенията се почистват 

като се използват сухи методи за тяхното почистване. Съгласно изискванията на НДНТ 

консумираните вода и храна от свинете не се нормира. 

Основни консуматори на електроенергия на площадката са вентилационната система и 

осветителната инсталация на халетата, хранилната инсталация. Всички процеси при 

отглеждането на свине се управляват автоматизирано от компютърна система. Така до 

минимум се намаляват разходите на енергия, тъй като задействането на системите става при 

необходимост и след достигане на определени параметри. За осветление се ползват 

енергоспестяващи лампи. Светлинната програма в халетата се управлява също с компютър. 

4.1. Вода. 

На площадката на инсталацията за интензивно отглеждане на свине на 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана в зависимост от начина на 

ползване се формират и използват следните потоци вода: 

- вода за поене на свинете - използва се във всички поилни инсталации от 

животновъдните сгради; 

- вода за питейно-битови цели - използва са в санитарно-битовите помещения на 

персонала; 

Площадката е водоснабдена от собствени водовземни съоръжения – „ТК1- 

Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ТК2 - Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ТК3 - 

Свинекомплекс Дунав - Левски“ и „ТК4 - Свинекомплекс Дунав - Левски“, „ШК1 - 

Свинекомплекс – Градище“, „ШК2 - Свинекомплекс – Градище“, „ШК3 - Свинекомплекс – 

Градище“ и „ШК4 - Свинекомплекс – Градище“. За извършваното водовземане са издадени 

разрешителни за водовземане по реда на Закона за водите от БД Дунавски район. Питехно-

битово водоснабдяване се извършва от селищната водопроводна система на с. Варана, въз 

основа на Договор с вх. № 209/20.08.15 г. с ВиК Плевен. 

Като Приложение № 4.1-1 са представени разрешителни за водовземане № 

11520272/15.08.2016 г, № 11520273/15.08.2016 г., № 11520246/12.10.2015 г. на БДДР, гр. 

Плевен и Договор с вх. № 209/20.08.15 г. с ВиК Плевен. 

Местоположението на шахтовите кладенци ШК 1 и ШК 2, водоползващи от подземно 

водно тяло „Порови води в Кватернера между реките Осъм и Янтра” с код ВG1G0000QPL026, 

разрешени за водоползване с разрешително за водовземане от подземни води, чрез 

съществуващи водовземни съоръжения № 11520272/15.08.2016 г., издадено от БДДР е 

следното: 

− ШК 1 – ПИ № 003004, местност „Срещу Варана”, землище с. Градище, общ. 

Левски, обл. Плевен, географски координати в система WGS84: N – 43021`3.22`` 

E`- 25012`2.22`` 

− ШК 2 – ПИ № 003005, местност „Срещу Варана”, землище с. Градище, общ. 

Левски, обл. Плевен, географски координати в система WGS84: N – 43021`3.72`` 

E`- 25012`13.73`` 

Местоположението на шахтовите кладенци ШК 3 и ШК 4, водоползващи от подземно 

водно тяло „Порови води от Кватернера - р. Осъм” с код ВG1G0000QАL019, разрешени за 
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водоползване с разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи 

водовземни съоръжения № 11520273/15.08.2016 г., издадено от БДДР е следното: 

− ШК 3 – ПИ № 000769, местност „Срещу Варана”, землище с. Градище, общ. 

Левски, обл. Плевен, географски координати в система WGS84: N – 43021`8.26`` 

E`- 25012`11.35`` 

− ШК 4 – ПИ № 000768, местност „Срещу Варана”, землище с. Градище, общ. 

Левски, обл. Плевен, географски координати в система WGS84: N – 

43021`10.05`` E`- 25012`19.39`` 

Местоположението на тръбни кладенци ТК 1, ТК 2, ТК 3, и ТК 4, водоползващи от 

подземно водно тяло „Порови води от Кватернера - р. Осъм” с код ВG1G0000QАL019, 

разрешени за водоползване с разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови 

водовземни съоръжения № 11520246/12.10.2015 г., издадено от БДДР е следното: 

− ТК 1 – ПИ с идентификатор 43236.310.589, местност „Соваткорусу”, землище на 

гр. Левски, географски координати в система WGS84: N – 43021`30.4`` E`- 

25010`35.74`` 

− ТК 2 – ПИ с идентификатор 43236.310.589, местност „Соваткорусу”, землище на 

гр. Левски, географски координати в система WGS84: N – 43021`31.38`` E`- 

25010`35.23`` 

− ТК 3 – ПИ с идентификатор 43236.310.589, местност „Соваткорусу”, землище на 

гр. Левски, географски координати в система WGS84: N – 43021`31.53`` E`- 

25010`34.7`` 

− ТК 4 – ПИ с идентификатор 43236.310.589, местност „Соваткорусу”, землище на 

гр. Левски, географски координати в система WGS84: N – 43021`33.92`` E`- 

25010`34.05``. 

Средното отстояние на водочерпателните съоръжения, разположени в землището на с. 

Градище от съседните населени места и обекти е както следва: 

− Северно, на около 1600 m от с. Градище; 

− Югозападно на около 1200 m от с. Варана; 

− Южно, на около 1500 от „Свинекомплекс Дунав“; 

− Северно, на около 3000 от водоизточниците за питейно водоснабдяване на с. 

Градище (с географски координати в система WGS84: N – 43019`5.42`` E`- 

25012`11.42``). 

Средното отстояние на водочерпателните съоръжения, разположени в землището на гр. 

Левски от съседните населени места и обекти е както следва: 

− Северозападно, на около 3100 m от с. Градище; 

− Източно, на около 1000 m от с. Левски; 

− Западно, на около 3200 m от с. Варана; 

− Западно, на около 2400 m от „Свинекомплекс Дунав“; 

Водоснабдяването ще се извършва по следната схема: 

• Водоснабдяване с цел животновъдство - от шахтови кладенци: 
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ШК №№ 1,2,3,4 срешу с. Варана, землище Градище, изградени чрез изкоп с багер, с 

дълбочина 7м. До тях са изградени полувкопани съответните водомерни шахти с водомерни 

възли, на дъното на които са монтирани помпените блокове. 

Водовземането се осъществява от следните източници: 

− ШК1 – помпа тип WlLO sub TWI 5904-1 с дебит q = 3,0 l/s, монтирана на дъното 

на кладенеца 

− ШК2 – помпа тип WlLO sub TWI 5904-1 с дебит q = 3,0 l/s; 

− ШК3 – помпа тип WlLO sub TWI 5904-1 с дебит q = 3,0 l/s, монтирана на дъното 

на кладенеца 

− ШК4 – помпа тип WlLO sub TWI 5904-1 с дебит q = 3,0 l/s; 

Водата се подава от помпите в съществуващ черпателен резервоар 25 m³, разположен 

до ШК4, а от там с помпена станция се прехвърля в съществуващ напорен резервоар 500 m³. 

Шахтови кладенци ШК №№ 1 и 2 (Градище) ще се ползват, съгласно Писмо с Изх. № 

ПВ1-00080/17.08.2016 г., БД “Дунавски район“, гр. Плевен, при вписаните условия на 

съответно "Разрешително за водоснабдяване от подземни води" № 11520272/15.08.2016 г. на 

БДДР, гр. Плевен. 

Шахтови кладенци ШК №№ 3 и 4 (Градище) ще се ползват, съгласно Писмо с Изх. № 

ПВ1-00080/17.08.2016 г., на БД “Дунавски район“, гр. Плевен, при вписаните условия на 

съответно "Разрешително за водоснабдяване от подземни води" № 11520273/15.08.2016 г., на 

БДДР, гр. Плевен. 

• Водоснабдяване с цел животновъдство - от тръбни кладенци 

Посочените собствени тръбни кладенци е предвидено де се ползват като аварийни 

водоизточници, при недостиг на водни количества от шахтовите кладенци. Водоползването от 

тях се извършва на основание "Разрешително за водоснабдяване от подземни води" № 

11520246/12.10.2015 г. на БДДР, гр. Плевен. 

− ТК 1 – ПИ с идентификатор 43236.310.589, местност „Соваткорусу”, землище на 

гр. Левски, географски координати в система WGS84: N – 43021`30.4`` E`- 

25010`35.74`` 

− ТК 2 – ПИ с идентификатор 43236.310.589, местност „Соваткорусу”, землище на 

гр. Левски, географски координати в система WGS84: N – 43021`31.38`` E`- 

25010`35.23`` 

− ТК 3 – ПИ с идентификатор 43236.310.589, местност „Соваткорусу”, землище на 

гр. Левски, географски координати в система WGS84: N – 43021`31.53`` E`- 

25010`34.7`` 

− ТК 4 – ПИ с идентификатор 43236.310.589, местност „Соваткорусу”, землище на 

гр. Левски, географски координати в система WGS84: N – 43021`33.92`` E`- 

25010`34.05``. 

• Водоснабдяване за пинейно-битови нужди на работещите 

Питехно-битово водоснабдяване се извършва от селищната водопроводна система на с. 

Варана, въз основа на Договор с вх. № 209/20.08.15 г. с ВиК Плевен. 
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На следващата фигура е представена обобщена схема на подаването и консумацията на 

вода на площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана. 

Фигура II.4.1-1. Обобщена схема на подаването и консумацията на вода 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Като Приложение № II.4.1-2 е представена схема на площадковата водопроводна 

система с разположението на измервателното устройство за вода и електроенергия. 

В следващата таблица са представени разходните норми за потребление на вода на 

площадката  за интензивно отглеждане на свине на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – 

свинекомплекс с. Варана. 

Таблица II.4.1-1. Разход на вода от инсталациите попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

№ Консуматор Дименсия Разход за единица 

продукт 

Разход годишно 

1 2 3 4 5 

1 Инсталация за интензивно отглеждане 

на свине за угояване /с тегло над 30 кг/ 
m3 1,44 121 472 

2 Инсталация за интензивно отглеждане 

на свине – майки /вкл. ремонтни 

животни/ 

m3 13,20 33 660 

Таблица II.4.1-1. Разход на вода от инсталациите непопадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

№ Консуматор Дименсия Разход за единица 

продукт 

Разход годишно 

1 2 3 4 5 

1 Инсталация за интензивно отглеждане 

на подрстващи /с тегло до 30 кг/ 
m3 0,73 52 560 

Свинекомплексът консумира общо годишно количества подземни води  съгласно 

максимално  разрешените за консумация годишни  количества  подземни  води според 

издаденото разрешителни за водовземане № 11520272/15.08.2016 г, № 11520273/15.08.2016 г., 

№ 11520246/12.10.2015 г. от Басейнова дирекция – Дунавски район с център гр. Плевен. 

От ВиК Административна сграда, 

битови помещения  и 

филтър 
От ТК 1, 2, 3, 4 

 

Разходомер 

Водоем 

/извън площадката 

на свинекомплекса/ 

Животновъдни сгради 

 

От ШК 1, 2, 3, 4 

 

Разходомер 

Разходомер 
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Параметрите на разрешеното водовземане са описани в следващата таблица. 

Таблица II.4.1-2. Оценка на съответствието на използваните количества вода 

 

Таблица II.4.1-3. Оценка на съответствието на използваните количества вода 

№ Източник на водоснабдяване Разрешено 

количество 

м3/год 

Използвано 

количество 

м3/год 

Съответствие 

1 Собствени водизточници 309 052 207 692 ДА 

2 ВиК Без ограничение 1500 ДА 

Основен консуматор на вода на площадката е поилната инсталация към 

производствените халета. Инсталираните поилни системи са с високи норми на ефективност, 

което предотвратява разливите на вода. За оптимизиране количеството потребена вода за 

производството, дружеството извършва регулярно калибриране на поилната инсталация, 

редовни прегледи на водопроводната мрежа, както и отстраняване в най - кратки срокове на 

възникнали течове. 

От страна на оператора, до настоящия момент, не са изготвени и не се прилагат работни 

инструкции за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване 

на течове и установяване причините за тях. 

Проверките по изправността на ВиК мрежата и инсталациите на площадката се 

извършват регулярно от поддържащия персонал на свинекомплекса. За констатирани 

нередности се уведомява управителя и се предприемат незабавни мерки за отстраняване на 

възникналите неизправности. 

4.2. Енергия. 

За площадката, на която са разположени инсталациите, не е на лице задължение за 

извършване на обследване на енергийна ефективност съгласно изискванията на Закона за 

енергийна ефективност, Наредба № РД-16-294 от 1 април 2008 г. за обследване за енергийна 

ефективност, обн. ДВ бр. 38 от 11 април 2008 г., Наредба №РД-16-296 от 1 април 2008 г. за 

енергийните характеристики на обектите, обн. ДВ бр. 38 от 11 април 2008 г., Наредба № РД-

16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики 

на промишлените системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна 

ефективност на промишлени системи, обн. ДВ бр. 28 от 14 април 2009 г. 

4.2.1. Електроенергия. 
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 Захранването на обекта се осъществява от съществуващо ел. захранване на  трафопост 

– съществуващ чрез  на табло СН за МТП. Захранването на обекта с активна електроенергия 

се извършва на основание на договор  с „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД /Приложение 

№ II.4.2-1/. Доставката на електроенергия се осъществява от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД 

на основание на сключен договор /Приложение № II.4.2-2/. Като Приложение № II.4.2-3 е 

представено удостоверение от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за налично 

присъединяане на обекта и валидност на договора. Няма наложени количествени ограничения 

на използваната електроенергия от страна на електроразпределителното дружество. 

В границите на свинекомплекса е разположена съществуващ трафопост, който е 

собственост на оператора. Трафопоста разполага с необходимата мощност за захранване на 

ново изградените животновъдни помещения и спомагателни сгради. 

На площадката е изградено външно осветление, което е разположено около сградите. 

Осветителните тела са монтирани на стоманобетонови стълбове. 

Отчитането на използваното количество електроенергия се извършва чрез търговско 

разходомерно устройство в електромерно табло монтирано в трафопоста. На следващата 

фигура е представена обобщена схема на подаването и консумацията на електроенергия на 

площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана. 

Фигура II.4.2-1. Обобщена схема на подаването и консумацията на електроенергия 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Във връзка с възможното отпадане на напрежението в електропреносната мрежа в 

случай на аварийни ситуации на площадката на оператора е монтиран дизелов агрегат с 

мощност 450 kW. 

Като Приложение № II.4.1-2 е представена схема с разположението на измервателните 

устройства за вода и електроенергия. 

В следващите таблици са представени разходните норми за потребление на 

електроенергия от отделните инсталации. 

Разходомер 

 

ТП  
/разходомер/ 

Животновъдни сгради 

 

Външно ел. захранване 

Административна 

сграда 

Складови и 

спомагателни 

сгради 

Сепаратори за 

торови маси 
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Таблица II.4.2-1. Разход на електроенергия от инсталациите попадаща в обхвата на Приложение № 4 на 

ЗООС 

№ Консуматор Дименсия Разход за единица 

продукт 

Разход годишно 

1 2 3 4 5 

1 Инсталация за интензивно отглеждане 

на свине за угояване /с тегло над 30 кг/ 
MWh 0,009 759,2 

2 Инсталация за интензивно отглеждане 

на свине – майки /вкл. ремонтни 

животни/ 

MWh 0,572 1 459 

Общия годишен разход на електроенергия за свинекомплекса ще варира между 2000 и 

3000 MWh/год. 

Съоръжението, основен консуматор на електроенергия, към Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине за угояване и Инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки е 

вентилационната система - покривни вентилатори. Номиналната мощност на всеки от 

монтираните електромотори е 1,1 kW. 

Потреблението на електроенергия за осветление и климатизация на производствените 

халета е сведено до минимум, чрез компютърния контрол и управление  на микроклимата в 

халетата. Управлението на микроклимата се извършва на база температурата и влажността в 

халетата. При отклонение в зададените параметри на микроклимата, автоматично се включват 

или изключват вентилаторите. За осветление на помещенията са монтирани енергоспестяващи 

осветителни тела. 

От страна на оператора, към настоящия момент, не са изготвени и не се прилагат 

работни инструкции за експлоатация и поддръжка на осветителните тела и вентилаторите, 

основни консуматори на електроенергия. 

Инвеститорът няма наложени количествени ограничения от друг компетентен орган по 

отношение консумацията на електроенергия. 

4.2.2. Топлоенергия. 

 При нормална експлоатация на инсталациите не се консумира топлоенергия. 

4.3. Суровини, спомагателни материали и горива. 

4.3.а. Употреба на суровини, спомагателни материали и горива. 

Основната суровина при интензивното отглеждане на свине е фуража. В изпълнение на 

НДНТ се прилага управление на храненето, което осигурява хранителните нужди  и намалява 

количеството на изгубените хранителни вещества чрез екскрементите. Въведеният  

мениджмънт на храненето осигурява количествата на протеините в диетата за животните така 

балансирани, че да задоволяват нуждите на организма и в същото време да не водят до 

повишено отделяне на неусвоени азот-съдържащи и фосфор-съдържащи съединения с 

изпражненията. Така се предотвратява високото им съдържание в торовата постеля и 

последващото повишаване количествата на емитирания амоняк. Прилаганите мерки включват 

фазово хранене, определяне на диети балансирани по количество и състав: ниско – 

протеинови, ниско – аминокиселинови храни и ниско фосфорни храни. Поради спецификата 
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на производство, свързано с различни видове хибриди, дружеството приема собствени  

разходни норми на хранене. 

4.3.а.1. Фуражни смески 

Основна суровина за отглеждане на свине са фуражните смески. Приготвянето  и 

доставката им се осъществява от външен фуражен завод. Смеските съдържат зърнени култури, 

хранителни добавки (аминокиселини, фосфати и други) необходими за правилното и 

пълноценно хранене на свинете. Фуражите се зареждат и съхраняват в силози за фураж към 

всяка животновъдна сграда. Силозите за фураж са изработен от метал и имат цилиндрична 

форма. 

Фуражната смес се подава към автоматизирани хранилни линии с модулно 

управление. Храненето на животните е съобразено с необходимия режим за всяка отглеждана 

група. 

Потреблението на фураж се определя от неговия състав и енергийна стойност, от 

здравословното състояние и възрастта на свинете, както и от сезона. 

4.3.а.2. Лекарства и медикаменти 

Лекарства и витамини, необходими за профилактика и лечение на свинете се 

съхраняват в специализирана сграда на площадката /сграда № 45 – ветеринарен пункт/. Те се 

съхраняват и използват от ветеринарния лекар. 

Ограничението на количествата използвани медикаменти на площадката би могло да 

доведе до аварийни ситуации – неовладяни епидемии. Количествата силно зависят от 

състоянието на отглежданите птици, епидемиологична обстановка в района и в страната.  

Поддържането на добра хигиена и микроклимат и балансираното хранене са фактор, 

който намалява необходимостта от използване на медикаменти при отглеждането на свине. 

Спазва се добра профилактична програма, с цел намаляване рисковете от заболяване. 

Медикаментите се подават чрез дозатори, монтирани на поилната инсталация. 

4.3.а.3. Дезинфекциращи препарати 

Почистването и дезинфекцията на животновъдните сгради е необходимо за да се 

избегнат здравословни проблеми, да се осигури висока печалба и добро качество на 

произведените продукти. Дейностите по дезинфекция се извършват от служители на 

свинекомплекса след запознаване с правилата за използването им и провеждане на 

инструктаж. 

Дезинфекция на халетата се извършва в края на всеки жизнен цикъл. Използват се 

следните химични вещества и смеси: 

− TH5 – Биоциден продукт. Продуктов тип 3 Ветеринарна хигиена. Продуктов тип 

4 Област на употреба, свързана с храни и фуражи. Само за професионална 

употреба 

− НЕОХЕМОСЕПТ – Комбиниран препарат с почистващо и дезинфекционно 

действие.Използва се работен разтвор / 1: 200 / за обработка на повърхности, 
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които пряко взаимодействат с хранителните продукти, без да е необходимо 

последващо изплакване след работа с него. 

− СТАЛОСАН Ф – Сталосан Ф е уникален прахообразен продукт за контрол на 

амоняк, сероводород и влага при всички видове животни. Създаден е през 1964 

г. Патентован в много страни по света. Сталосан Ф е изключително безопасен 

продукт. Доказателство за това е доклад от Датските Ветеринарни служби. От 

1966г до 1990г се издават тримесечни доклади, съдържащи детайлна 

информация относно влиянието на продукта върху здравето на животни и хора. 

През този период не са докладвани странични ефекти нито пък са регистрирани 

оплаквания от клиенти. Проследени са хиляди тонове продукция. Въз основан 

на докладите Сталосан Ф може да бъде класифициран като безопасен и сигурен, 

без странични ефекти. Редовната употреба на Сталосан Ф в животновъдните 

ферми подобрява хигиената и микроклимата, понижава разходите за 

медикаменти, заболеваемостта и увеличава печалбата. Сталосан Ф значително 

намалява амоняка и серните газове, които увреждат кожата и лигавиците на 

животните и като резултат се увеличава устойчивостта на животните срещу 

инфекции. Сталосан Ф контролира влагата и така се запазват копитата на 

животните сухи. Понижава разхода на постеля в помещенията. Сталосан Ф 

успешно контролира патогенните бактерии, вируси, гъбички, ларви на мухи и 

паразити, включително кокцидия и аскарис. Неговият ефект е много добър 

срещу Е. Коли, Салмонела, Стафилококи, Стрептококи, Микоплазма, 

Кампилобактер и др. Сталосан Ф е ефективно средство за борба с диарии, ставни 

инфекции, копитни заболявания, мастит, повишен брой соматични клетки в 

млякото и др. Сталосан Ф е специално формулиран за приложение в 

присъствието на животни. Сталосан Ф се препоръчва при повишен стрес на 

домашните животни като транспорт, гъстота, промяна на хранене, и др. 

Всички препарати се доставят преди предстоящи дезинфекционни мероприятия, в 

количества, необходими за почистването. Доставените дезинфектанти се съхраняват в 

обособенo складово помещение в рамките на ветеринарен пункт /сграда № 52 по генплан/, 

отговарящи на нормативните изисквания по отношение съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 

От доставчиците на препаратите са поискани и представени информационни листи за 

безопасност. Копия от листите са представени в Приложение № II.4.3-2. 

Всички тези препарати се доставят непосредствено преди предстоящите 

дезинфекционни мероприятия, в количества, необходими за почистването. 

При възникване на епидемиологична обстановка в района или в страната е възможно 

превишаването на заложените количества дезинфекционни средства за единица продукт. 

Изчисленото количество е при нормални експлоатационни условия на площадката. 

В следващата таблица е представен списък на всички използвани в производствения 

процес опасни химични вещества и смеси, техните търговски наименования и характеристики. 
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Таблица № II.4.3-1. Използвани опасни химични вещества и смеси - дезинфектанти 

Пореден 

номер 

 

Наименование на Химично наименование 

на веществата в 

препаратите 

EINECS/ELINKS № 

CAS № 

Категория/категории на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и опаковането 

на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 

декември 2008 г.) 

1 НЕОХЕМОСЕПТ дидецилдиметиламониев 

хлорид 

 

четвъртични амониеви 

съединения, бензил-С12-16 

алкилдиметил хлориди 

 

пропан-2-ол 

Индекс № 612-131-00-6, ЕО № 230-525-2, 

CAS № 7173-51-5 

 

ЕО № 270-325-2, CAS № 68424-85-1 

 

 

 

 

 

Индекс № 603-117-00-0, ЕО № 200-661-7, 

CAS № 67-63-0 

R36/38 – дразни очите и кожата. 

R50 – силно токсичен за водни организми. 

 

S1/2 – да се съхранява под ключ и далеч от достъп на 

деца. 

S24/25 – да се избягва контакт с очите и кожата. 

S26 – при контакт с очите веднага да се изплакнат 

обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 

S29 – да не се изпуска в канализацията. 

S46 – при поглъщане да се потърси незабавно 

медицинска помощ и да се покаже опаковката или 

етикета. 

S56 – този материал и опаковката му да се изхвърлят 

само на места за опасни или специални отпадъци. 

2 ТН5 алкил (C12-16) 

диметилбензиламониев 

хлорид 

 

глутарал 

ЕО № 270-325-2, CAS № 68424-85-1 

 

 

 

ЕО № 203-856-5, CAS № 111-30-8 

H302 Вреден при поглъщане. 

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и 

сериозно увреждане на очите. 

H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

H332 Вреден при вдишване. 

H334 Може да причини алергични или астматични 

симптоми или затруднения в дишането при 

вдишване. 

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните 

пътища. 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен 

ефект. 

Препоръки за безопасност 

P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли. 
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Пореден 

номер 

 

Наименование на Химично наименование 

на веществата в 

препаратите 

EINECS/ELINKS № 

CAS № 

Категория/категории на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и опаковането 

на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 

декември 2008 г.) 

P271 Да се използва само на открито или на добре 

проветриво място. 

P264 Да се измие старателно след употреба. 

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на 

продукта. 

P272 Да не се изнася замърсено работно облекло 

извън работното помещение. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 

облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 

P284 Носете респираторни предпазни средства. 

P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете 

устата. НЕ предизвиквайте повръщане. 

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА 

(или косата): Незабавно свалете цялото замърсено 

облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. 

P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете 

пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, 

улесняваща дишането. 

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: 

Промивайте внимателно с вода в продължение на 

няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има 

такива и доколкото това е възможно. Продължавайте 

да промивате.. 

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P321 Специализирано лечение (вж … на този 

етикет).. 

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив 

на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. 

P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го 

изперете преди повторна употреба. 

P391 Съберете разлятото. 
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Пореден 

номер 

 

Наименование на Химично наименование 

на веществата в 

препаратите 

EINECS/ELINKS № 

CAS № 

Категория/категории на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и опаковането 

на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 

декември 2008 г.) 

P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво 

място. Съдът да се съхранява плътно затворен. 

P405 Да се съхранява под ключ. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в 

съответствие с местната/регионалната/ 

националната/международната уредба. 

EUH071 Корозивен за дихателните пътища. 

3 СТАЛОСАН Ф Железен сулфат 

 

Железен оксид 

 

Тосилхлорамид содиум 

ЕО № 231-753-5, CAS № 7720-78-7 

 

ЕО№ 215-168-2, CAS № 1309-37-1 

 

ЕО № 204-854-7, CAS № 127-65-1 

Не е класифициран като опасен 
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Оператора и дружеството изпълнител на услугата запазват правото си да променя 

търговските марки и видовете използвани препарати посочени в Таблица № II.4.3-1. 

При интензивното отглеждане на свине не се използват опасни вещества като суровини. 

В дезинфектантите има отделни съставки класифицирани като опасни. При интензивно 

отглеждане свине не съществува технологична възможност за употреба на дезинфектанти 

несъдържащи съставки, класифицирани като опасни. 

4.3.а.4. Дизелово гориво 

При експлоатацията на инсталация за интензивно отглеждане на свине за 

угояване и инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки не се употребява 

дизелово гориво. 

Във връзка с възможното отпадане на напрежението в електропреносната мрежа в 

случай на аварийни ситуации на площадката на оператора в сградата на съществуващ 

трафопост е монтиран дизелов агрегат с мощност 450 kW. Агрегатът е оборудван със собствен 

резервоар за дизелово гориво с обем 300 литра. 

От доставчиците на гориво е поискан и представен информационни листи за 

безопасност. Копие от листа е представени в Приложение № II.4.3-2. 
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Таблица № II.4.3-2. Използвани опасни химични вещества и смеси – дизелово гориво 

Пореден 

номер 

 

Наименование на Химично наименование 

на веществата в 

препаратите 

EINECS/ELINKS № 

CAS № 

Категория/категории на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и опаковането 

на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 

декември 2008 г.) 

1 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО Горива, дизелови Индекс № 649-224-00-6, ЕО № 269-822-7, 

CAS № 68334-30-5 

H226 Запалими течност и пари. 

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и 

навлизане в дихателните пътища. 

H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H332 Вреден при вдишване. 

H351 Предполага се, че причинява рак. 

H373 Може да причини увреждане на органите при 

продължителна или повтаряща се експозиция. 

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен 

ефект. 
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При дейността на инсталация за интензивно отглеждане на свине не се съхраняват и 

използват азбест съдържащи материали (плоскости, вата, въжета, платна и др.). На площадката 

не се съхраняват и не се използват вещества в обхвата на Списък I или Списък II на Наредба 

№ 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; както и попадащи в Приложение 

№ 1 или Приложение № 2 на Наредба № 1/07.07.2000 г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води. 

Списъци с използваните суровини и спомагателни материали, отделени по инсталации, 

са представени в следващите таблици. За инсталацията е дефинирана единица продукт, а 

разходните норми са представени както за производството на тази единица продукт, така и в 

годишен аспект. При изчисленията са взети в предвид максималните капацитети на 

инсталациите и определените режими на производство. 

Таблица № II.4.3-4. Разход на суровини, спомагателни материали и горива от Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине за угояване попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

№ Консуматив Дименсия Разход за единица 

капацитет 

Разход годишно 

1 2 3 4 5 

Суровини: 

1 Фураж t 0,22 18 558 

Спомагателни материали: 

2 Дезинфектанти kg 0,01 844 

3 Медикаменти kg 0,002 169 

Таблица № II.4.3-5. Разход на суровини, спомагателни материали и горива от Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине майки попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

№ Консуматив Дименсия Разход за единица 

капацитет 

Разход годишно 

1 2 3 4 5 

Суровини: 

1 Фураж t 2,07 5 279 

Спомагателни материали: 

2 Дезинфектанти kg 0,08 204 

3 Медикаменти kg 0,02 51 

4.3.б. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. 

4.3.б.1. Съхранение на фураж 

 Фуражите се използват през целия производствен процес. Фуражите се доставя от 

фуражен завод разположен извън рамките на производствената площадка. Те се съхраняват в 

силозно стопанство от 16 бр. силози със следния капацитет: 

− 4 бр. по 112 m3; 

− 2 бр. по 75 m3; 

− 2 бр по 22 m3; 

− 8 бр. по 38 m3; 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 210 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

 От силозно стопансто чрез вътрешен транспорт фуражната смес се доставя до силоз 

към всяка сграда. Хранене на отглежданите животни се извършва автоматично. Храненето на 

отглежданите животни се предвижда бъде сухо хранене с фуражна смес в хранилки. 

 Фуражните смеси се съхраняват в метални силози за фураж към сгради за отглеждане 

на свине. Силозите представляват затворени цилиндрични съдове с пневматично пълнене. В 

следващата таблица е представена информация за броя и вида на монтираните силози към 

всяка животновъдна сграда. 

Таблица № II.4.3.б.1. Силози 

№ Предназначение Силоз Брой Куб.метър Общо куб.метър 

1 Сграда за адаптация и ремонт BD-PM/EU WL2 2 6.30 12.60 

2 Сграда родилно BD-PM/EU WL2 1 8.6 8.60 

3 Сграда родилно BD-PM/EU WL2 1 8.6 8.60 

4 Сграда родилно BD-PM/EU WL2 1 8.6 8.60 

5 Сграда родилно BD-PM/EU WL2 1 8.6 8.60 

6 Сграда родилно BD-PM/EU WL2 1 8.6 8.60 

7 Сграда родилно BD-PM/EU WL2 1 8.6 8.60 

8 Сграда действително бременни BD-PM/EU WL2 2 6.30 12.6 

9 Сграда действително бременни BD-PM/EU WL2 2 6.30 12.6 

10 Сграда действително бременни BD-PM/EU WL2 2 6.30 12.6 

11 Сграда действително бременни BD-PM/EU WL2 2 6.30 12.6 

12 Сграда действително бременни BD-PM/EU WL2 2 6.30 12.6 

13 Сграда действително бременни BD-PM/EU WL2 2 6.30 12.6 

14 Сграда заплождане BD-PM/EU WL2 2 4.10 8.20 

15 Сграда заплождане BD-PM/EU WL2 2 4.10 8.20 

16 Сграда заплождане BD-PM/EU WL2 2 4.10 8.20 

17 Сграда заплождане и ремонт BD-PM/EU WL2 1 8.60 8.60 

18 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

19 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

20 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

21 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

22 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

23 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

24 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

25 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

26 Сграда подрастване BD-PM/EU WL2 2 12.30 24.60 

27 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

28 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

29 Сграда подрастване BD-PM/EU WL2 2 12.30 24.60 

30 Сграда подрастване BD-PM/EU WL2 2 12.30 24.60 

31 Сграда подрастване BD-PM/EU WL2 2 12.30 24.60 

32 Сграда подрастване BD-PM/EU WL2 2 12.30 24.60 

33 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

34 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

35 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

36 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

37 Сграда угояване BD-PM/EU WL2 1 27.00 27.00 

 На следващата фигура е птредставен силоз за концентрирана фуражна смес. 

Фигура № II.4.3.б.1. Силоз 
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4.3.б.2. Съхранение на дезинфектанти 

Всички препарати се доставят преди предстоящи дезинфекционни мероприятия, в 

количества, необходими за почистването. Доставените дезинфектанти се съхраняват в 

обособенo складово помещение в рамките на ветеринарен пункт /сграда № 52 по генплан/, 

отговарящи на нормативните изисквания по отношение съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 

Обособеното складово помещение разполагат със свободна площ за складиране на 

дезинфектанти от 20 m2. В складовото помещение могат да се складират максимално 40 

опаковки дезинфектанти по 25 l или максимален капацитет на склада – 1 t. Складовите 

помещения отговарят на следните изисквания: 

− осигуряване на транспортна инфраструктура, която да отговаря на предвидените 

по вид и количества опасни вещества и смеси и на техниката, използвана за 

тяхното товарене и разтоварване – Да, до складовите помещения е осигурен 

необходимият достъп за транспортни средства; 

− отделяне на складовете за опасни химични вещества и смеси от битови и 

производствени помещения и от складове за храни, лекарства, ветеринарни и 

козметични продукти – Да, складовите помещения са отделени от битовките 

за персонала и административната сграда; 

− осигуряване на адекватна вентилация и осветление, съобразени с вида и 

количествата на опасните вещества и смеси, които се съхраняват – Да, 

осигурена е естествена вентилация; 

− осигуряване и поддържане в изправност на технически средства за контрол и 

поддържане на температурата в складовите помещения за вещества, които се 

съхраняват в рамките на определени температурни граници – Да, помещенията 

са снабдени с термометри за контрол на температурата на съхранение; 

− инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи съгласно 

приложимото законодателство в съответствие с пожароопасните и 
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взривоопасните свойства на съхраняваните вещества и смеси – Да, в близост са 

разположени ръчни пожарогасители; 

− обособяване на отделни зони/участъци за съхранение на опасните вещества с 

несъвместими категории на опасност – Неприложимо, съхраняваните 

вещества са съвместими; 

− предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, 

водите и въздуха вследствие на разливи, разсипване или разпрашаване, 

включително чрез използване на съдове и/или съоръжения за съхранение, 

съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества или 

смеси – Да, осигурени са всички възможни средства за проедотвратяване на 

замърсяване; 

− осигуряване и поддържане на технически средства за улавяне на евентуални 

разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното 

улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и 

смеси за складовете, в които се съхраняват течности - Да, ще бъдат осигурени 

всички възможни средства за проедотвратяване на замърсяване; 

− ограничаване достъпа на външни лица до складове за опасни химични вещества 

и смеси – Да, местата са с ограничен достъп /заключен/; 

− съхранение на веществата, класифицирани като силно токсични или като 

канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1 и 2, в 

заключени помещения или шкафове, с достъп до тях само на оторизиран 

персонал – Неприложимо, не се съхраняват подобни вещества. 

4.3.б.3. Съхранение на горива 

На производствената площадка не се извършва съхранение на горива в отредени за това 

съдове и/или резервоари. 

Дизеловото гориво се доставя и влива директно в резервоара на дизеловия агрегат. 

Местоположението на складовете за суровини, спомагателни материали и горива е 

посочено на схема на свинекомплекса /Приложение № II.4.3-3/. 

4.3.1. Списък на резервоарите за съхранение. 

 На площадката на свинекомплекса на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД не се 

използват суровини, спомагателни материали и горива, съхранението на които налага 

експлоатацията на резервоари. Поради липса на  резервоари за съхранение на суровини, 

спомагателни материали или горива на площадката не се представя списък към настоящото 

заявление. 

5. ЕМИСИИ ВЪВ ВЪЗДУХА. 

5.1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни газове. 

На територията на свинекомплекса на оператора „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД, 

гр. Ловеч, площадка с. Варана, общ. Левски, обл. Плевен не се предвиждат съоръжения за 

пречистване на отпадъчните газове. Поради спецификата на производството  източници, 

емитиращи отпадъчни газове в атмосферния въздух от инсталацията за интензивно 

отглеждане на свине са изходните газоходи на вентилационните системи. Вентилацията  на 
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сградите/халетата се класифицира като общообменна въздушна вентилация  на работна среда. 

При обичайната практика на отглеждането на свине в закрити помещения отработения от 

помещенията въздух се изхвърля директно в атмосферата без пречистване, т. е. съоръжения за 

пречистване на отпадъчните газове не се използват. Тази общоприета практика е в 

съответствие с изискванията за НДНТ (Reference Document on Best Available Techniques for 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs). В публикуваното Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 

на Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине са описани няколко вида/типа системи за 

пречистване на въздуха, но както е посочено в т. 3 Използване на НДНТ от заявлението, 

същите не са приложими за инсталацията на оператора поради технически и икономически 

причини. Въпреки, че не се предвиждат пречиствателни съоръжения, с прилаганите от 

оператора мерки се постига необходимото и изискуемо намаляване на емисиите на амоняк и 

на други вредни вещества в атмосферния въздух.  

Отопляването на производствените помещения за новородени и подрастващи прасета 

ще се осъществява чрез газови джетове, използващи като гориво природен газ. Към джетовете 

няма изпускащи устройства.  Поради това, както и че топлинната мощност на всеки агрегат е 

под 0,5 MW, то съгласно Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 на Наредба № 1/27.06.2005г. 

изпускащите устройства към газовите отоплителни котли не подлежат на нормиране и 

мониторинг. Поради това за тези ИУ не е извършвано моделиране. Към описаните 

отоплителни котли не се предвиждат пречиствателни съоръжения.  

Таблица 5.1 към заявлението не е попълнена, тъй като не е приложима, поради липсата 

на пречиствателни съоръжения на площадката на дружеството.  

Не са представени схеми (чертежи) на пречиствателни съоръжения поради липсата на 

такива. 

Подробна информация за източниците на емисии и техните параметри е дадена в т. 5.2. 

5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници. 

Точкови източници/изпускащи устройства на замърсяване на атмосферния въздух от 

работата на свинефермата ще са вентилационната система на животновъдните помещения за 

отглеждане на животни (37 броя сгради). Изхвърлянето на отработения въздух от работните 

помещения на свинефермата ще се  извършва чрез изпускащи устройства (покривни 

вентилатори) разположени на всяка от сградите за отглеждане на свине. На територията на 

площадката са разположени общо 365 бр. точкови източници на отпадъчни газове в 

атмосферния въздух (покривни вентилатори). 

Предназначението на вентилацията е да поддържа физичните свойства и химическия 

състав на въздуха в помещенията в оптимални за животните граници. Тя трябва да отстранява 

излишните топлина, влага и вредни газове от помещенията, а също така и механичните 

замърсители на въздуха – прах, микроорганизми и др. и да доставя на животните чист въздух 

с достатъчно кислород.  

Чрез вентилаторите в атмосферата се изпускат основно емисии на амоняк, както и 

малки количества метан и диазотен оксид. 
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В таблицата по-долу са дадени параметрите на изпускащите устройства 

(вентилаторите). 

Таблица № II.5.2-1. Точкови източници на емисии в атмосферния въздух и техните параметри  

Производ-

ствено 

хале 

(Сграда) 

Категория животни  ИУ 

(вентилатори) 

Дебит 

[Nm3/h] 

Висо

чина 

[m] 

Диаме

-тър 

[m] 

Темпера

-тура 

[0C] 

Сграда № 1 Свине-майки /адаптация и 

ремонт/  
8 броя вентилатори 8 х 12 600 

5х3,5 

3х6 
0,5 20 

Сграда № 2 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 3 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 4 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 5 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 6 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 7 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 8 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 9 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 10 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 11 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 12 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 13 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 14 Свине-майки /заплождане/ 5 броя вентилатори 5 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 15 Свине-майки /заплождане/ 5 броя вентилатори 5 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 16 Свине-майки /заплождане/ 5 броя вентилатори 5 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 17 Свине-майки /заплождане 

и ремонт/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 18 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 19 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 20 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 21 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 22 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 23 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 24 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 25 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 26 Подрастване 14 броя вентилатори 14 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 27 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 28 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 29 Подрастване 14 броя вентилатори 14 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 30 Подрастване 14 броя вентилатори 14 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 31 Подрастване 14 броя вентилатори 14 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 32 Подрастване 14 броя вентилатори 14 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 33 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 34 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 35 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 36 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 37 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Отопляването на производствените помещения за новородени и подрастващи прасета 

ще се осъществява чрез газови джетове, използващи като гориво природен газ. Към джетовете 

няма изпускащи устройства.  Поради това, както и че топлинната мощност на всеки агрегат е 
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под 0,5 MW, то съгласно Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 на Наредба № 1/27.06.2005г. 

изпускащите устройства към газовите отоплителни котли не подлежат на нормиране и 

мониторинг. Поради това за тези ИУ не е извършвано моделиране. 

В Приложение № II.5.2-1 е представен генплан на площадката с обозначени на нея 

всички сгради и изпускащи устройства. 

Установени нива на емисии, информация за приложими норми за допустими емисии 

(НДЕ) и оценка на съответствието:  

Технологията за отглеждане на свине отговаря на изискванията на НДНТ по отношение 

емисиите в атмосферния въздух. Изпусканите организирано вентилационни газове имат 

произход на газове, генерирани в работна среда. За нуждите на анализа се разглежда работата 

на свинефермата при максимално натоварване т.е. работа на всички вентилатори на пълна 

мощност, но се отчита факта, че максималният дебит на отделените газове се определя от 

работата на вентилационната система, която е в пряка зависимост от физиологичните нужди 

на животните. В зависимост от сезона, температурата на околната среда, влажността на 

атмосферния въздух и физиологичните нужди, вентилационната система ще работи с 

капацитет от 50% до 100%. Основните вредни веществата, които се изхвърлят с вентилаторите 

е амоняк (NH3). 

Поради спецификата на производствените процеси в отделните инсталации емисиите 

на отпадъчни газове от повечето точкови източници са типови – образуват се в еднакви 

производствени процеси и имат еднакъв качествен състав. Типовите точкови източници са 

описани в следващата Таблица № II.5.2-2. 

Таблица № II.5.2-2. Точкови източници на емисии в атмосферния въздух 

№ 

на 

сграда 

Точков източник 

на емисии 

Дебит на отпадъчните 

газове от сграда 

Nm3/h 

Емисии съгласно 

НДНТ  

Измерени 

емисии              

mg/Nm3 

НДЕ 

съгласно 

Наредба 

1/2005 г. 

mg/Nm3 

1 8 броя вентилатори 
Общо за сграда № 1:  

100 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year  
- NH3 – 30  

2 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 2:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

3 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 3:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

4 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 4:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

5 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 5:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

6 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 6:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

7 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 7:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

8 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 8:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

9 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 9:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

10 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 10:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

11 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 11:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 
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12 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 12:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

13 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 13:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

14 5 броя вентилатори 
Общо за сграда № 14:  

63 000 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

15 5 броя вентилатори 
Общо за сграда № 15:  

63 000 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

16 5 броя вентилатори 
Общо за сграда № 16:  

63 000 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year  
- NH3 – 30  

17 6 броя вентилатори 
Общо за сграда № 17:  

75 600 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

18 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 18:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

19 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 19:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

20 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 20:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

21 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 21:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

22 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 22:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

23 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 23:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

24 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 24:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

25 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 25:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

26 14 броя вентилатори 
Общо за сграда № 26:  

176 400 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

27 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 24:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

28 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 24:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

29 14 броя вентилатори 
Общо за сграда № 29:  

176 400 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

30 14 броя вентилатори 
Общо за сграда № 27:  

176 400 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

31 14 броя вентилатори 
Общо за сграда № 27:  

176 400 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

32 14 броя вентилатори 
Общо за сграда № 27:  

176 400 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

33 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 24:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

34 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 24:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

35 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 24:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

36 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 24:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

37 13 броя вентилатори 
Общо за сграда № 24:  

163 800 Nm3/h 

1.35 – 3.0 kg/animal 

place/year 
- NH3 – 30 

При отглеждане на животните се използват различни биологично активни вещества в 

качеството им на хранителни добавки – витамини, стимулатори, антибиотици (само при 

нужда) и др. Тези вещества, в зависимост от честотата на използването им, са от значение и за 

чистотата на въздуха в помещенията за интензивно отглеждане. 

По време отглеждането на свине се отделят следните замърсители: 
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• амоняк; 

• метан и НМЛОС (от екскрементите на животните); 

• малки количества азотни оксиди; 

Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 166/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18.01.2007 г., относно създаване на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и Guidance Document for the implementation of 

the European PRTR, European Commission, 31.05.2006. замърсителите в този тип дейност 

(свиневъдство)  са: 

Таблица № II.5.2-3. 

Инсталация Замърсител 

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине 

прах 

NH3 

СH4 

N2О 

Годишните количества на замърсителите са изчислени в съответствие с утвърдена от 

МОСВ актуализирана „Методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха“ 

(Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ), която е изготвена на база ръководство за 

инвентаризация на емисии - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2006, което е 

изготвено на база CORINAIR-97. 

В таблицата са описани замърсителите на площадката, техните кодове и емисионни 

фактори (EF). В таблицата е показан и начинът на изчисляване на количествата на емисиите. 

В таблицата по-долу са описани замърсителите на площадката, техните кодове и 

емисионни фактори (EF). В таблицата е показан и начинът на изчисляване на количествата на 

емисиите.  

Операторът стриктно прилага практиката за намаляване емисиите на амоняк (виж т. 3 

Използване на НДНТ и 5.3 Неорганизирани емисии) чрез регулиране на състава на фуражите 

за животните посредством подходящо съчетание на протеините. Емисионните фактори от това 

издание на EMEP/CORINAIR обхващат изчисляването като цяло на емисиите от торта в 

животновъдните сгради, определените места за съхранение (торища) и при използването им 

като тор в земеделските земи. В следващата таблица са представени изчисления на годишните 

емисии в kg за отделните вещества отделяни от цялата площадка на свинефермата. 

Таблица № II.5.2-4. Изчисляване годишните емисии на замърсителите от площадката на свинекомплекса  

№ Замърсител SNAP  

CODE 

Емисионен  

фактор EF,  

kg/1 брой 

животно/година 

Брой 

скотоместа 

Годишни 

стойности на 

емисиите във 

въздуха 

t/y 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) х (5) 

1 Амоняк (NH3) 100903* 20 

12 000  

240 

2 Метан (CH4) чр. Ферм. 100404* 1.5 18 

3 Метан (CH4) 100503* 7 84 

4 Азотен оксид (N2O) 100903* 0.021 0,252 

5 Амоняк (NH3) 100904 20 20 800 416 
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6 Метан (CH4) чр. Ферм. 100412 1.5 31,2 

7 Метан (CH4) 100504 7 154,6 

8 Азотен оксид (N2O) 100904 0.021 0,437 

9 Амоняк (NH3) 100903 20 

2550 

51 

10 Метан (CH4) чр. Ферм. 100404 1.5 3,825 

11 Метан (CH4) 100503 7 17,85 

12 Азотен оксид (N2O) 100903 0.021 0,054 

13 Амоняк (NH3) 

ОБЩО 

707 

14 Метан (CH4) чр. Ферм. 53,025 

15 Метан (CH4) 256,45 

16 Азотен оксид (N2O) 0,743** 

*В описаната по-горе методика не са посочени емисионни фактори за подрастващи. Поради тази причина са взети 

стойности на емисионните фактори за свине за угояване. 

**Емисиите на N2O са ориентировъчни, тъй като в CORINAIR е посочено, че емисиите на този замърсител се 

управляват чрез много параметри и зависят от редица условия като: вида на почвите, културите, вида на торта,  

зависят от възрастта, начина на хранене на свинете и други .  

Вентилацията на халетата се класифицира като общообменна въздушна вентилация на 

работна среда, а не като технологична вентилация, извеждаща технологични газове. По тази 

причина не е извършено сравнение на концентрациите на замърсителите с НДЕ по Наредба 

1/2005 г. Емисиите ще се определят за натоварване на вентилационната система – 100%. 

Във връзка с извършено моделиране на дисперсията на емисиите от животновъдните 

сгради са изчислени и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух само от 

вентилационната система на сградите. За целта са използвани НДНТ-СЕН, определени в 

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на 

заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине.  

В следващата таблица е дадена информация за категориите на отглежданите животни, 

брой места, емисионни фактори и процент редуцирани емисии на амоняк. 

Таблица № II.5.2-5. Категории на отглеждани животни, брой места, емисионни фактори и процент 

редуцирани емисии на амоняк 

Категория животни 

по КР и след 

реализиране на 

промените 

Категория животни 

по таблица 2.1 от 

Решение 

2017/302/ЕС 

НДНТ-СЕН (kg NH3/ 

жизнено пространство 

за едно 

животно/година)* 

Редукция на 

емисиите на амоняк 

(%)** 

Брой 

места 

общо 

Угояване  Свине за угояване  

2,6 

25% 

Често отстраняване 

на торта чрез вакуум 

система 

20 800 

Свине майки – 

адаптация, 

заплождане, 

бременни, нерези, 

ремонтни животни 

Свине за разплод и 

бременни свине 

2,7 

25% 

Често отстраняване 

на торта чрез вакуум 

система  

1878 

Свине майки 

(включително 

прасенца) в боксове 

Свине майки 

(включително 

прасенца) в боксове 
5,6 

65% 

Торбичка за оборски 

тор отдолу под 

животните 

672 
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Подрастване Отбити от кърмене 

прасенца 
0,53 

25% 

Често отстраняване 

на торта чрез вакуум 

система 

12 000 

*НДНТ-СЕН са определени съобразно прилаганата от оператора техника и технология на отглеждане на свинете 

(подробна информация е дадена в т. 3 Използване на НДНТ и т. 5.3 Неорганизирани емисии). 

**Операторът прилага мерки за намаляване на емисите на амоняк (подробна информация за прилаганите мерки 

за намаляване на емисиите на амоняк е дадена в т. 3 Използване на НДНТ и т. 5.3 Неорганизирани емисии). 

Процентите на редукция са съгласно Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions 

of amonia, Geneva, February 2014. 

Таблица № II.5.2-6. Изчисляване емисиите на замърсителите за всяка категория животни 

Категория животни  Замърсител НДНТ-СЕН (kg 

NH3/ жизнено 

пространство за 

едно 

животно/година) 

Брой места 

за животно 

Годишни 

стойности на 

емисиите във 

въздуха 

kg/y 

Емисия 

[g/s] 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) х (4) (6) 

Угояване  

Амоняк 

(NH3) 

2,6 20 800 
54080 

(40560)* 
1,286** 

Свине майки – 

адаптация, заплождане, 

бременни, нерези, 

ремонтни животни 

2,7 1878 
5070,6 

(3803) 
0,121 

Свине майки 

(включително 

прасенца) в боксове 

5,6 672 
3762,3 

(1317,1) 
0,042 

Подрастване 
0,53 12 000 

6360 

(4770)  
0,151 

*Емисията на амоняк от 54080 kg/y е в случай, че не се прилагат мерки за намаляване на емисиите на амоняк. 

Операторът прилага мерки за намаляване на емисиите на амоняк (виж т. 3 Използване на НДНТ и т. 5.3 

Неорганизирани емисии), които водят до редуциране на емисиите с минимум 25 % (виж Таблица № II.5.2-5.). 

Затова реалната емисия, която ще се изпуска от вентилаторите в помещенията за отглеждане на свине за угояване 

е посочена в скоби в горната таблица. По аналогичен начин са изчислени емисиите на останалите категории 

животни. 

**От реалната емисия, която ще се изпуска, преобразувайки мерните единици е определена гошината емисия на 

амоняк (1,286 g/s). 

В таблица № II.5.2-7 са представени изчислени концентрациите на емисиите на вредни 

вещества при 100% натоварване на вентилационната система, сравнение с НДЕ определени в 

Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 

емисии и оценка за съответствие. 

Таблица № ІІ.5.2-7. Изчислени концентрации на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух 

Категория 

животни  

Точков източник 

на емисии 

Дебит на 

отпадъчните 

газове от 

сграда 

[Nm3/h] 

Изчислена 

концен-

трация 

[mg/Nm3] 

Емисия 

на NH3 

[g/s] 

НДЕ 

съгласно 

Наредба 

1/2005 г. 

[mg/Nm3] 

Съответ

-ствие с 

НДЕ 

[%] 

Угояване  195 бр. 

вентилатори 

Общо:  

2 620 800 Nm3/h  
1,77 1,286 NH3 – 30 5,9 
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Свине майки – 

адаптация, 

заплождане, 

бременни, нерези, 

ремонтни животни 

65 бр. 

вентилатори 

Общо:  

819 000 Nm3/h 
0,53 0,121 NH3 – 30 1,8 

Свине майки 

(включително 

прасенца) в боксове 

36 бр. 

вентилатори 

Общо:  

453 600 Nm3/h 
0,33 0,042 NH3 – 30 1,1 

Подрастване 70 бр. 

вентилатори 

Общо:  

705 600 Nm3/h 
0,77 0,151 NH3 – 30 2,6 

Данните в таблицата показват че емисиите на амоняк не водят до нарушение на НДЕ, 

определени в Наредба № 1/27.06.2005г., поради което обекта е в съответствие с нормативните 

изисквания. Сравнението направено в Таблица № II.5.2-7. е консервативно, тъй като такъв тип 

източници на емисии (вентилатори към сгради за отглеждане на свине), съгласно утвърдената 

до момента практика и изискванията на българското законодателство, не подлежат на 

нормиране и мониторинг. 

Във връзка с извършено моделиране на дисперсията на емисиите от животновъдните 

сгради са изчислени и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух само от 

вентилационната система на сградите. За целта са използвани НДНТ-СЕН, определени в 

Решение 2017/302/ЕС (виж Таблица № II.5.2-5 и Таблица № II.5.2-6). Както се вижда от 

Таблица № II.5.2-3. общия брой на вентилаторите е над 10. В модела PLUME може да се 

въвеждат до 10 броя ИУ. Поради тази причина са създадени т. нар. виртуални изпускащи 

устройства, като са следвани и спазени указанията, представени от Министерството на 

околната среда и водите („Създаване на виртуални устройства (ВУ) за целите на 

математическото моделиране с програмен продукт PLUME в случаите на повече от 10 

изпускащи устройства на дадена площадка, които трябва да бъдат включени в модела”). 

В следващата таблица е показано кои реални съществуващи ИУ са обединени във ВУ, 

както и емисията, която ще се изпуска от всяко едно ВУ и която е използвана в моделирането. 

Таблица № ІІ.5.2-8. Обединяване на ИУ във ВУ 

Виртуално изпускащо 

устройство № 
Реално съществуващо изпускащо устройство № 

ВУугояване Вентилаторите, разположени в сградите към свинете за угояване 

ВУзаплождане 
Вентилаторите, разположени в сградите към свине майки – адаптация, заплождане, 

бременни, нерези, ремонтни животни  

ВУродилно 
Вентилаторите, разположени в сградите към свине майки (родилно) - Свине майки 

(включително прасенца) в боксове  

ВУподрастващи Вентилаторите, разположени в сградите към подрастващите прасенца 

Таблица № II.5.2-9. Изчисляване годишните емисии на замърсителите от съхранение на тор  

№ Замърсител SNAP  

CODE 

Емисионен  

фактор EF,  

kg/1 брой 

животно/година 

Брой 

скотоместа 

Годишни 

стойности на 

емисиите във 

въздуха 

t/y 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) х (5) 

1 Амоняк (NH3) 100903 0.85 

20800 

17,68 

2 Метан (CH4) 100503 4 83,2 

3 Азотен оксид (N2O) 100903 0.021 0,437 
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4 Амоняк (NH3) 100904 2.18 

2550 

5,559 

5 Метан (CH4) 100504 4 10,2 

6 Азотен оксид (N2O) 100904 0.021 0,054 

7 Амоняк (NH3) 

ОБЩО 

23,239 

8 Метан (CH4) 93,4 

9 Азотен оксид (N2O) 0,491 

За целите на моделирането на разпространението на емисиите от съоръженията за 

съхранение на тор с програмата TRAFFIC ORACLE, от годишната емисия на амоняк (23 239 

kg/y) чрез преобразуване на мерните единици е определена емисията, използвана при 

моделирането. В Актуализираната методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха (съгласно EMEP/CORINAIR 2006г.), утвърдена със Заповед № РД-

165/20.02.2013г. на МОСВ е даден ЕФ за амоняк, който е общ за цялостната дейност (грижи 

за добитъка, съхраняване на тор, разстилане и т.н.). Поради тази причина е използван ЕФ по 

таблица 2 от SNAP CODE 100903 и 100904 „ЕФ за Складиране на тор извън помещения при 

отглеждане на свине“ на методиката от 2007 г. Умножавайки общият места за съответните 

категории животни по ЕФ и преобразувайки мерните единици се получава годишна емисия от 

0,3833 g/s. Тъй като операторът ще прилага мерки за намаляване на емисиите на амоняк с 40 

% /естествена кора/ за течната фракция и 80 % /покриване на торта тип тента/ за твърдата 

фракция (съотношението между течната и твърдата тор е 4:1), то емисията на амоняк от 0,3833 

g/s ще бъде намалена минимум с посочените проценти на редукция и в околната среда ще се 

отделят емисии на амоняк от площните източници максимум до 0,192 g/s. Именно тази емисия 

е използвана при моделирането с програмата TRAFFIC ORACLE 

 В т. 5.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на 

атмосферния въздух (КАВ) е представено дисперсионно моделиране на емисиите на амоняк, 

от което се вижда, че нормите за КАВ са спазени.  

Списък на нормативните/административните актове, спрямо които е направена 

оценката: 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

• Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници 

на емисии, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на 

икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра 

на здравеопазването (обн. ДВ. бр. 64 от 5.08.2005г., в сила от 6.08.2006 г.); 

• Наредба № 14 от 23.09.1997 г. на МОСВ и МЗ за норми за пределно допустими 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населени места (обн. ДВ, 

бр. 88 от 03.10.1997 г., бр. 42 от 29.05.2007г., в сила от 01.01.2008 г.; 

• Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, 

2017; 

• Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на 

заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине. 

В резултат на извършените оценки не се установи несъответствие, поради което не 

предвиждаме мерки за привеждане в съответствие. 

Не са представени протоколи от измервания, тъй като такива не са провеждани. 
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Не са изградени и не се предвижда изграждането на пробовземни точки за мониторинг 

на емисиите във въздуха, тъй като източниците на емисии на площадката на свинефермата не 

подлежат на мониторинг.  

Отопляването на производствените помещения за новородени и подрастващи прасета 

ще се осъществява чрез газови джетове, използващи като гориво природен газ. Към джетовете 

няма изпускащи устройства.  Поради това, както и че топлинната мощност на всеки агрегат е 

под 0,5 MW, то съгласно Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 на Наредба № 1/27.06.2005г. 

изпускащите устройства към газовите отоплителни котли не подлежат на нормиране и 

мониторинг. 

Като приложение към заявлението са представени попълнени Таблици 5.2.1, 5.2.2, 

5.2.3. 

5.3. Неорганизирани емисии. 

 Тези емисии постъпват в атмосферния въздух от площните и мобилни източници. До 

настоящия момент практиката показва, че в случаите, когато има такива тяхното количество е 

пренебрежимо малко и не влияе както на КАВ в района, както и на работната среда вътре в 

помещенията на производствата. 

Замърсяването на околната среда с неорганизирани прахови частици е възможно по два 

механизма: 

• първично (директно); 

• вторично (индиректно) - когато утаена прах по пътищата или в района бъде 

издигната във въздуха от силен вятър или от движение на транспортни средства. 

Първичното замърсяване е сведено до минимум чрез капсуловане на възможните 

източници на прах. Вторичното замърсяване се предотвратява чрез създадена организация за 

почистване на всички пътища в района на дружеството. За минимизиране количество на тези 

емисии се поддържа хигиена на пътищата и складовите площи, не се допуска разпиляването 

на суровини или отпадъци на площадката на отделните цехове. 

Площни източници 

Площни източници на неорганизирани емисии на площадката на свинекомплекса не се 

очакват. Емисиите на вредни вещества от инсталацията за интензивно отглеждане на свине се 

изпускат организирано. 

Мобилни източници 

Към категорията на неорганизираните емисии условно може да се отнесат отработените 

газове от превозни средства (МПС), които работят на територията на площадката. Те, както и 

техните разходи на гориво, са сравнително малко, поради което замърсяването при тяхната 

експлоатация ще бъде незначително, ограничено на територията на площадката и в рамките 

на допустимите норми. Транспортната техника се поддържат в добро техническо състояние с 

оглед да не се допуска преразход на гориво, а от тук и неорганизирани емисии от мобилни 

източници. 
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При необходимост ще се изпълняват и изискванията на чл. 70 и чл. 71 на Наредба № 1 

от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани 

в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.  

Емисии, отделяни от производствените халета за отглеждане свине в резултат от 

чревната ферментация и от управлението на торовите маси: 

При чревната ферментация на отглежданите свине се отделят метан и амоняк, като 

особено внимание се обръща на последния. Емисиите се отвеждат  в  атмосферния  въздух 

чрез  79 бр.  вентилатори,  монтирани   на сградите. Вентилаторите са смукателни и имат за 

цел да извършат въздухообмен на въздуха в халетата с цел регулиране на параметрите на 

микроклимата в тях – температура и влажност, като управлението им е автоматично с помощта 

на контролери и датчици. 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 3, пар. 8, Приложение IX на Протокола към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.) за 

съществуващи съоръжения за съхранение на тор, се изисква прилагане на мерки за намаляване 

на емисиите на амоняк. Тъй като съоръжението за съхранение на торта са разположена в 

границите на площадката на действащата инсталация и вече се експлоатират ще бъде 

разгледана ефективността на прилаганите мерки и/или необходимостта от прилагане на 

допълнителни мерки за редуциране на неорганизираните емисии. При оценяване на приетите 

от възложителя мерки за редуциране неорганизираните емисии на амоняк са взети в предвид 

посочени в документ Guidance document on control techniques for preventing and abating 

emissions of amonia, Geneva, February 2014 насоки. 

 Съществуват няколко метода за намаляване емисиите на амоняк (NН3), които са 

подборно разработени в ръководствата за добри земеделски практики. Най-общо те са 

следните.  

 Чрез регулиране на състава на храната. По-добро съчетание на протеините в храните. 

Тази практика зависи от вида на добитъка, който се отглежда (в кой конкретен SNAP CODE 

между 100901 до 100915 попада). Тази практика води до по-малко намаляване емисиите на 

амоняк в сравнение със следващата. 

 Чрез добро стопанисване. Намаляване замърсените с тор повърхности, водещо до 

намаляване на емисиите. Отглеждане на вън може да доведе до намаляване на температурата, 

а от там и на изпаренията на амоняк от торта. За отглеждане на свине има много ефикасна 

техника с подвижни подове, чрез които се отвежда течната и твърда торови фракции.  

 Система за обработка на торта. Отделяне на твърдата и течна торови фракции. Тази 

система води до значително намаляване емисиите на амоняк, тъй като от твърдата фракция те 

са сравнително малко. Компостиране на твърдата торова фракция води до повишаване на 

емисиите по време на процеса.  

 Правилно складиране. Покриване на ямите за тор намаляват емисиите на амоняк с 

около 80%. Тази система се комбинира и с добро стопанисване, т.е. навременно почистване на 

торта от сградите, съоръжения за бързо отвеждане на течната торова фракция, поддържане на 

постоянна температура (например при отглеждане на свине 15 градуса и т.н.). 

 Ще се използват следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 
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• използване на напълно решетъчни подове, „водна възглавница“ с вакуумна 

система. Чрез тази мярка се гарантира редуциране на емисиите с до 25 %. Тази 

мярка ще осигури съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение 

IX  на Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, 

еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то 

НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република 

България от 3.10.2005 г.) и Guidance document on control techniques for preventing 

and abating emissions of amonia, Geneva, February 2014. 

• за Свине майки (включително прасенца) в боксове се прилага събирателен канал 

/вана/ за оборски тор отдолу под животните. Тази мярка ще осигури 

съответствие с Приложение IX  на Протокол към Конвенцията от 1979 г. за 

трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване 

на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със 

закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от 

Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в 

сила за Република България от 3.10.2005 г.) и Guidance document on control 

techniques for preventing and abating emissions of amonia, Geneva, February 2014. 

 По отношение животновъдните сгради за отглеждане на животни са предвидени 

следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 

• използване на напълно решетъчни подове, „водна възглавница“ с вакуумна 

система. Чрез тази мярка се гарантира редуциране на емисиите с до 25 %. Тази 

мярка ще осигури съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение 

IX  на Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, 

еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то 

НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република 

България от 3.10.2005 г.) и Guidance document on control techniques for preventing 

and abating emissions of amonia, Geneva, February 2014. 

• за Свине майки (включително прасенца) в боксове се прилага събирателен канал 

/вана/ за оборски тор отдолу под животните. Тази мярка ще осигури 

съответствие с Приложение IX  на Протокол към Конвенцията от 1979 г. за 

трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване 

на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със 

закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от 

Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в 

сила за Република България от 3.10.2005 г.) и Guidance document on control 

techniques for preventing and abating emissions of amonia, Geneva, February 2014.  

 Тази мярка е категоризирана като категория 1 съгласно Таблица 7 на документ Guidance 

document on control techniques for preventing and abating emissions of amonia, Geneva, February 

2014.  

 По отношение на съоръженията за съхранение на течната торова фаза оператора ще 

прилага следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 
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− покриване на течната торова фаза с естествена кора. Чрез тази мярка се 

гарантира редуциране на емисиите с до 40 %. Тази мярка ще осигури 

съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение IX  на Протокол 

към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на 

далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и 

тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. 

- ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на околната среда и 

водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 

3.10.2005 г.) и Guidance document on control techniques for preventing and abating 

emissions of amonia, Geneva, February 2014. 

 По отношение на съоръженията за съхранение на твърдата торова фаза оператора ще 

прилага следните мерки за намаляване на емисиите на амоняк: 

− покриване на твърдата торова фаза с покритие тип импрегниран материал. 

Чрез тази мярка се гарантира редуциране на емисиите с до 80 %. Тази мярка ще 

осигури съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение IX  на 

Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, 

еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то 

НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република 

България от 3.10.2005 г.) и Guidance document on control techniques for preventing 

and abating emissions of amonia, Geneva, February 2014. 

 Мярката се прилага и при съществуващото положение на инсталацията. Тази мярка е 

категоризирана като категория 1 съгласно Таблица 12 на Guidance document on control 

techniques for preventing and abating emissions of amonia, Geneva, February 2014. 

Останалите емисионни фактори за амоняк се отнасят до разстилане и торене на 

земеделски земи с органична тор. Тези процеси не се извършват от оператора и не са 

ситуирани на площадката, поради което не са разгледани в настоящото заявление. 

Предвидените по-горе мерки за редуциране емисиите на амоняк от сградите за 

отглеждане на свине се считат за Категория 1 и 2 съгласно Guidance document on control 

techniques for preventing and abating emissions of amonia, Geneva, February 2014 и ще осигурят 

съответствие на сградите с изискванията на Приложение IX на Протокол към Конвенцията от 

1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на 

подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 

39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 

3.10.2005 г.).  

Както се вижда от гореописаното предвидената от оператора технология за отглеждане 

на свине и предвидените мерки за намаляване на емисиите на амоняк изцяло съответстват на 

НДНТ-документа за дейността (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive 

Rearing of Poultry and Pigs, 2017), Guidance document on control techniques for preventing and 

abating emissions of amonia, Geneva, February 2014 и Приложение IX на Протокол към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния 

за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон и Решение 

2017/302/ЕС. 
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Нитратната директивата определя минимални изисквания за съхранението на 

животински тор, с цел предоставяне определено ниво на обща защита от замърсяване на 

всички типове води, както и допълнителни изисквания за съхранение на оборския тор в 

уязвимите зони. НДНТ представлява проектиране на съоръжения за съхранение на тор с 

достатъчен капацитет до по-нататъшно оползотворяване или торене на почвата. Необходимия 

капацитет зависи от конкретните климатични условия в региона и периодите, в които 

наторяването не е възможно. При съхранение на торовите маси на временни купчини НДНТ е 

те да се позиционират на далеч от чувствителни рецептори, като например, населени места, 

както и речни корита (включително полски канавки). 

Предвидените от оператора съоръжения за временно съхранение на торови маси ще са 

достатъчни за да поемат генерираната тор. Те са позиционирани далеч от чувствителни 

рецептори, като например, населени места, както и речни корита (включително полски 

канавки), както и далеч от „чувствителни рецептори“ по смисъла на Решение 2017/302/ЕС. 

Най-близките населени места се намират на повече от 2 км от площадката.  

Както се вижда от гореописаното предвидените от оператора съоръжения за съхранение 

на торовите маси и мерките за намаляване на емисиите на амоняк изцяло съответстват на 

НДНТ-документа за дейността (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive 

Rearing of Poultry and Pigs, July 2003), Guidance document on control techniques for preventing 

and abating emissions of amonia, Geneva, February 2014 и Приложение IX на Протокол към 

Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния 

за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон и Решение 

2017/302/ЕС. 

В Приложение № II.5.2-1 е представен генплан на площадката с обозначени на нея 

съоръженията за временно съхранение на торовите маси (твърда и течна фракция).  

Подробна информация за прилаганите от оператора мерки за намаляване на емисиите 

от свинекомплекса като цяло и оценка спрямо Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на 

Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при 

интензивното отглеждане на птици или свине са дадени в т. 3 Използване на НДНТ. 

На площадката на свинекомплекса няма индустриални и промишлени, климатични, 

хладилни и пожарогасителни инсталации.  

Съгласно чл. 3 и чл. 162 на Наредба № Із-1971 за обекти с показатели, които са предмет 

на настоящото заявление не се изисква изграждане на пожарогасителна инсталация. 

Използваните  съгласно  изискванията  на  районната  служба  за  пожарна  безопасност  

пожарогасители са прахови, тип ABC/BC „ТОРНАДО“, и се проверяват и зареждат 

периодически от лицензирани за целта лица.  Изброените пожарогасители и вещества не 

попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 

16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 

842/2006 и Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.  

На площадката има стандартни битови климатици, работещи с фреони в такива 

количества и състав, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 517/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови 

газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006 и Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно 

вещества, които нарушават озоновия слой. 
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На площадката не се извършва съхранение, товарене и разтоварване на бензини поради 

което изискванията на Наредба №16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите от летливи 

органични съединения при съхранение и превоз на бензини //Издадена от МОСВ, 

Министерство на промишлеността, МРРБ и МЗ обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в сила от 

25.05.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 14 от 18.02.2014 г. са неприложими. 

На площадката няма да се извършват дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 от 

21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 

околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в 

определени инсталации (обн., ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., посл. изм. ДВ, 

бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г., не се предвижда употребата на разтворители, 

поради което изискванията на посочената наредба са неприложими. 

Оценка за съответствие на прилаганите мерки по отношение неорганизираните 

емисии с изискванията на нормативната уредба и списък на нормативни/административни 

актове – Оценката е направена по-горе и е извършена спрямо: 

• Закон за ратифициране на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за 

трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно по-

нататъшното намаляване на серните емисии и на Протокола към Конвенцията 

от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон  (Обн., 

ДВ, бр. 38 от 03.05.2005 г.); 

• Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of 

amonia, Geneva, February 2014; 

• Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry 

and Pigs, 2017; 

• Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. за 

формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното 

отглеждане на птици или свине;  

• Актуализираната методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества 

във въздуха (съгласно EMEP/CORINAIR 2006г.), утвърдена със Заповед № РД-

165/20.02.2013г. на МОСВ; 

• Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии; 

• Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи 

органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния 

въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации; 

• Наредба №16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите от летливи органични 

съединения при съхранение и превоз на бензини; 

• Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 

2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент 

(ЕО) 842/2006 и Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които 

нарушават озоновия слой. 

В резултат от оценката не се установи несъответствие, поради което не предвиждаме 

мерки за привеждане в съответствие. 
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5.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха. 

 Като интензивно мирищещи вещества се разглеждат само тези вредни вещества, за 

които нормативната уредба не предвижда по-големи ограничения, обосновани с по-

отрицателни техни въздействия върху човешкото здраве и/или околната среда.   

Използването на територията на производствената площадка на „СВИНЕКОМПЛЕКС 

ДУНАВ“ АД, на съвременна технология за отглеждане на свине, както и спазените отстояния 

на обекта спрямо жилищните сгради съгласно българското законодателство са гаранция за 

това, че няма да има разпространение на неприятни миризми.  

Предвидената технология покрива изискванията на НДНТ, “вертикален” BAT – 

Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs и 

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15.02.2017г. за формулиране на 

заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине, с 

което се гарантира ограничаването на неприятно миришещи вещества.  

При експлоатацията на халетата за интензивно отглеждане на свине се отделят малки 

количества от амоняк и метан, които може да се включат в категорията на интензивно 

миришещи вещества във въздуха.  

Действията и мерките,  които  оператора  ще  предприема  за  ограничаване  и  контрол  

на изпускането  на  интензивно  миришещи  вещества  и  неорганизирани  емисии  от  

площадката  на  свинекомплекса са  посочени  в  т.  5.3. Неорганизирани емисии и т. 3. 

Използване на НДНТ по - горе  в  настоящето заявление за издаване на комплексно 

разрешително. 

До момента не са констатирани или получени сигнали за наличие на неорганизирани 

емисии и интензивно миришещи вещества. Всички мерки за недопускане на неорганизирани 

емисии се спазват стриктно. 

5.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния 

въздух. 

Атмосферния въздух в района на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД не се замърсява 

от други производствени дейности освен от автомобилния транспорт на преминаващите 

транспортни средства в района. 

Разсейването на вредните вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни точкови 

източници зависи от множество фактори по основните от които са, както следва: 

✓ Емисионни параметри, към които могат да бъдат отнесени: 

- Количество (обемен дебит) на отпадъчните газове (респ. скорост на 

отпадъчните газове на изход от изпускащото устройство); 

- Масови потоци (мощности на емисиите) на вредните вещества; 

- Емисионни концентрации; 

- При аерозоли и прахови замърсители - фракционен състав и плътност 

на твърдата фаза, определящи скоростта на утаяване на частиците;  

✓ Параметри (геометрия) на изпускащите устройства (височина, диаметър); 
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✓ Топография на терена на района, имаща голямо значение за поведението на 

факела а от там за приземните концентрации на замърсителите. Съществена 

роля за това играят и следните фактори: 

- Повдигнати терени; 

- Долинни конфигурации; 

- Близост до големи водни басейни; 

- Разчлененост на релефа; 

✓ Характер на местността в която е разположена производствената площадка (в 

населено място или извън населено място); 

✓ Наличие, в близост до източниците, на сгради с височина съизмерима с тази на 

изпускащите устройства; 

✓ Метеорологични параметри: 

- Скорост и посока на вятъра. Скоростта на вятъра предопределя 

височината на издигане на факела, посоката на неговото разпространени 

и разрушаването му; 

- Стабилност на атмосферата (съгласно класификацията на Паскуил и 

Гифорд). Във всеки един момент, тя зависи от статичната стабилност  

(свързана с изменение на температурата с височината), термичната 

турбулентност (предизвиквана от нагряване на въздуха от земната 

повърхност) и механичната турбулентност (функция на скоростта на 

вятъра и грапавостта на теренната повърхност); 

- Височина на смесване. Тя представлява разстоянието над земната 

повърхност, до което достига неограниченото вертикално смесване на 

отпадъчните газове и атмосферния въздух. Когато височината на 

смесване е малка, но все пак над височината на факела, приземните 

концентрации ще бъдат относително високи; 

- Температури. Температурата на отпадъчните газове и околната 

температура (разликата между тях) са причина за появата на подемната 

сила, която заедно с началния импулс предизвикват издигането на 

факела. От последното (ефективната височина) до голяма степен зависи 

разсейването на вредните вещества. 

5.5.1. Оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на 

атмосферния въздух в района на площадката  

За оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на атмосферния 

въздух в района на площадката на дружеството са използвани данни от Климатичния 

справочник на НР България (том I-IV за станция Плевен). 

В климатично отношение разглежданият терен е разположен в Средния климатичен 

район на Дунавската хълмиста равнина. Климатът тук е умерено континентален. Теренът е 

най-общо издигнат с надморска височина 300 - 350 m. Предложената климатична 

характеристика дава представа за климатичния фон на района и е направена на базата на данни 

от представителни за отделните метеорологични елементи станции от климатичния район, 

които са включени в климатичните справочници на България томове 1 – 6. 

5.5.1.1.Температура 

Най-общо зимата тук е студена със средна януарска температура в граници 1,5 - 2,5° C 

под нулата. Най-ниските минимални температури след студени нахлувания при наличие на 

снежна покривка са 20 - 25°C, като в отделни много студени години може да паднат и под -

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 230 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

30°. Характерна особеност за зимните термични условия е по-честата и интензивна проява на 

фьон. По тази причина средните максимални температури през януари са 11 - 12°C, а броят на 

дните със средна денонощна температура над 5°C е 14 - 16, което е с около 4 дни повече 

отколкото в северния район на Дунавската равнина. 

Трябва да се отбележи, че поради нагънатия релеф термичните условия в района са 

значително диференцирани. В изпъкналите форми на релефа и в наклонените терени 

минималните температури средно достигат - 15°C, а само в много редки случаи падат до - 

20°C. 

Лятото тук е относително по-прохладно от това край р. Дунав. Средните юлски 

температури са 20 - 23°C. Броят на дните със средна денонощна температура над 25°C е 8 - 12. 

Средните месечни максимални температури през летния сезон са в граници 26,5 - 29,5°C, като 

в отделни случаи при антициклотално тихо време след нахлуване на горещи въздушни маси в 

условията на лятната инсолация температурите могат да достигнат и до около 40°. 

Пролетта е относително топла, като средната денонощна температура минава 

устойчиво над 5°C в средата на март, а над 10°C в началото на април. Есента е значително по-

топла от пролетта с около 5 - 6°C. Средната максимална температура за есенните месеци е в 

граници 25 - 10°C, а минималната 12 - 3°C. 

Фигура № II.5.5.1-1. Средноденонощна минимална и абс. минимална температура - ст. Плевен 

 

Фигура № II.5.5.1-2. Средноденонощна максимална и абс. максимална температура - ст. Плевен 
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Фигура. № II.5.5.1-3. Средногодишни стойности на температура 

 

Таблица № II.5.5.1-1. Средногодишни стойности на температурата 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

-2.2 0.6 5.4 12.5 17.4 21.0 23.4 22.9 18.6 12.4 6.4 0.7 11.6 

5.5.1.2. Слънчева радиация. Слънчево греене 

Слънчевата и космическа радиация са един от факторите, оказващи влияние на 

екологичното и санитарно хигиенното състояние на селищата. Интензивността на сумарната 

радиация върху хоризонтална площ е най-голяма през месец юли през първата половина на 

деня. По сумарна годишна радиация общината попада в зона "В". 

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на 

топлинна енергия. Замърсяването на атмосферата се отразява върху загубите от биологично 

активната част на слънчевата радиация. Газовете от двигателите с вътрешно горене и от 

промишлените и битови обекти интензивно поглъщат ултравиолетовата радиация. От друга 

страна токсичността на тези газове под действието на същата радиация нараства десетки пъти. 

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига 

максималните си стойности. От значение за прихода и разхода на слънчевата радиация е и 

прозрачността на атмосферата, която в града понякога значително варира. 

Общо през годината продължителността на слънчевото греене е около 48 - 49 % от 

възможното, което прави около 2100 - 2200 h през годината. Максималните стойности се 

наблюдават през юли, когато то е около 80 - 90 % от възможното, т.е. около и над 300 h., което 

показва, че тези месеци са изцяло слънчеви. Най-малка продължителност на слънчевото греене 

има през декември – само около 21 - 22 %, което означава че слънчево греене е имало в около 
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60 часа. В края на пролетта и началото на есента продължителността на слънчевото греене е 

над 70 % от възможното. 

За сравнение станция "Сандански" е с 46 дни годишно без слънчево греене, а станция 

"Лом" -106 дни годишно. Конкретни данни за слънчевата радиация за ст. Търговище липсват, 

поради което са използвани репрезентативни данни за други райони на страната. 

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд 

достига максималните си стойности. Познаването на светлинния режим в града е тясно 

свързано с хигиената на труда, експлоатацията на различни технически съоръжения и др. 

5.5.1.3. Валежи и влажност на въздуха. 

Влажност на въздуха 

Относителната влажност на въздуха е една от климатичните характеристики даващи 

добра представа за овлажнението на атмосферата. Средната годишна относителна влажност е 

около 70 – 75 %. През зимните месеци в района относителната влажност е в граници 82 – 87 

%. Наситеността на въздуха с водна с водна пара е най-малка през лятото, когато от юли до 

септември средната месечна относителна влажност е в граници 62 – 65 % с минимум през юли 

60 %. 

Облачност 

Средната месечна облачност през зимните месеци е около 7 бала по десетобалната 

скала, а броят на ясните дни (облачност под 2 бала) е около 12 - 14 за сезона. 

Средната месечна облачност през лятото е 4 - 5 бала. Броят на мрачните дни в района 

средно за летните месеци е 2 - 3. През около 40 % от летните дни времето е ясно. 

Средната месечна облачност през пролетните месеци е 4 - 5 бала, а броя на ясните дни 

за сезона е 16 - 17, като има само 10 - 11 мрачни дни (облачност над 8 бала). През есента общата 

облачност плавно нараства от около 4 бала до над 7 бала през декември. 

Валежи 

Зимата е сезонът с най-малко валежи, със средна сезонна сума на валежа около 110 – 

120 mm. Броят на дни с валеж през зимата е само 26. Снежната покривка се появява средно 

през втората десетдневка на декември и изчезва през първата десетдневка на март. Височината 

й е около 7 cm през януари и февруари. 

Пролетната сума на валежите е около 170 mm. Броят на дни с валеж през пролетта е 

малко по-голям от този през зимата и е около 30. 

Лятната сума на валежа е около 200 mm. Най-валежни месеци са май и юни с месечни 

суми 80 – 90 mm. 

Есенната сума на валежите е 140 – 150 mm. Това е и сезона с най-малък среден брой на 

дни с валеж – около 20 дни. 
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Най-голяма продължителност на период без дъжд на месец се наблюдава в края на 

лятото и началото на есента, когато има средно по около 13 - 14 дни подред без валеж. 

Таблица № II.5.5.1-2. Средногодишни стойности на валежи 

Показател Месец 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо 

годишно 

Средно 

количество на 

валежи 

39 34 33 52 68 81 63 40 38 44 45 41 578 

Таблица № II.5.5.1-3. Средносезонните стойности на показателите. 

Показател Сезон 

З П Л Е 

Средно количество на валежи 114 153 184 127 

Фигура № II.5.5.1-4. Средногодишни стойности на валежи 

 

5.5.1.4. Мъгли 

Мъглата е състояние на въздуха в приземния слой, при което хоризонталната видимост 

е по-малка от 1 km. Мъглите се образуват предимно през студената част на годината. 

Максимумът им е през януари и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят на 

дните с мъгла на територията на страната варира от 24 до 143 през цялата година. 
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Мъглите са една от неблагоприятните метеорологични обстановки по отношение на 

КАВ. Те са метеорологично явление пряко свързано с атмосферната влажност – проявяват се 

при стойности на относителната влажност на въздуха около 100 %, най-често в пониженията 

на релефа, по речните долини и около водните басейни и са характерни за студеното 

полугодие. Мъглите са състояние на въздуха, при което хоризонталната видимост е по-малка 

от 1 km. Намалената видимост се предизвиква от кондензация на водна пара в приземния слой 

въздух (във вид на водни капки или кристали лед). Това става при наличие на следните 

условия: 

• понижаване на температурата на въздуха до температурата на насищане на 

водните пари, или 

• увеличаване на количеството на водните пари във въздуха до степен на 

насищане, или  

• увеличаване на концентрацията на атмосферни аерозоли до степен, при която 

водните пари кондензират, без да са се променили температурата и влажността 

на въздуха (мъгли предизвикани от антропогенната дейност). 

Мъглите пречат на нормалната човешка дейност и благоприятстват повишаването на 

концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух. Преобразуването на замърсителите 

от тях е сходно с това на валежите - примесите, разтворили се във водните капки или смесили 

се с мъглата, се разполагат до земята. Наличието на мъгла увеличава дифузията, която увлича 

замърсителите от слоя над мъглата, с което пък се увеличава концентрацията им в слоя с мъгла. 

За района на гр. Плевен средногодишния брой на дните с мъгла е 44,7, като месеците с 

най-голям брой мъгливи дни са декември (9,2) и януари (9). През пролетта броят на дните с 

мъгла намалява, а през летните месеци достига своя минимум – 0,1 (през юли и август).  

Таблица № II.5.5.1-4. Средномесечни и средногодишен брой на дни с мъгла 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Общо 

годишно 

9.0 6.7 4.9 0.6 0.6 0.2 0.1 0.1 1.1 4.1 8.1 9.2 44.7 

5.5.1.5. Ветрове. Роза на вятъра. 

Вятърът е метеорологичен фактор с най-силно значение за разпространението на 

прахови газообразните замърсители, изхвърляни в атмосферния въздух. Концентрацията на 

замърсителите от постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на 

вятъра, а ако той е устойчив по посока -замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с 

променлива посока. Характерът на разсейването и преноса на замърсители съществено се 

влияе от скоростта на вятъра, като най -неблагоприятни са ветровете със скорост 0 до 1.0 m/s.  

Вятърът е един от основните фактори за формиране на нивото на замърсяване на 

въздуха, при фиксирана система от източници. Средната месечна скорост на вятъра в региона 

е в граници 1 - 2,5 m/s по експертни оценки. 

Вятърът е характеристика, която трудно може да бъде определена само по данните от 

станциите в региона, но данните от климатична станция Плевен дават известна представа за 

режима на вятъра в района. Обобщени данни за характеристиките на ветровете за станция 

Плевен са представени в следващите таблици. 
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Таблица № II.5.5.1-5. Честота на ветровете по посоки - ст. Плевен 

Посока Месец 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средно 

годишно 

N 3.9 3.6 5.0 6.3 7.4 5.9 6.0 6.1 6.7 6.9 4.8 3.7 5.5 

NE 5.7 7.0 9.0 8.7 6.4 5.2 5.0 7.4 8.5 10.9 8.2 8.1 7.5 

E 20.9 18.4 24.9 21.9 20.8 15.7 13.7 17.2 21.2 21.3 23.1 18.8 19.8 

SE 4.7 5.7 6.0 6.3 6.7 6.3 4.0 6.2 5.8 7.1 6.3 6.6 6.0 

S 5.1 5.3 5.1 5.7 7.9 7.8 8.0 7.4 7.8 5.6 6.4 6.5 6.6 

SW 12.6 12.5 9.5 11.7 10.9 12.9 14.0 13.4 11.7 10.4 11.7 12.7 12.0 

W 40.9 41.2 33.1 31.1 31.2 37.6 38.6 33.8 29.0 30.6 32.1 37.1 34.7 

NW 6.1 6.2 7.4 8.4 8.7 8.7 10.7 8.5 9.4 7.2 7.5 6.3 7.9 

Тихо време 36.3 27.2 23.8 26.4 24.1 30.4 34.8 34.4 38.7 38.9 37.4 37.7 32.5 

Таблица № II.5.5.1-6. Скорост на ветровете по посоки - ст. Плевен 

Посока Месец 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средно 

годишно 

N 2.0 1.7 2.4 2.3 2.3 2.0 1.9 2.0 1.8 1.8 2.0 1.8 2.0 

NE 3.7 2.9 3.8 3.3 3.0 2.4 2.4 2.3 2.6 2.6 3.1 2.8 2.9 

E 3.4 2.3 2.8 2.7 2.7 2.2 2.1 2.2 2.1 2.3 2.4 2.1 2.4 

SE 1.8 2.0 2.2 2.3 2.1 1.9 1.7 1.8 1.7 1.8 2.0 2.0 1.9 

S 1.4 2.0 1.6 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 

SW 2.5 3.0 2.8 2.9 2.5 2.4 2.2 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 2.5 

W 2.4 2.9 3.1 3.1 2.7 2.7 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.3 2.7 

NW 2.8 3.2 3.9 3.6 3.1 2.7 3.6 2.7 2.8 3.3 3.1 3.1 3.2 

Фигура № II.5.5.1-5. Роза на вятъра - ст. Плевен 
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5.5.1.6.Устойчивост на атмосферата 

 Устойчивостта на атмосферата е важен фактор за разсейването на замърсителите. Тя 

зависи от: 

• механичната турболентност - функция на скоростта на вятъра и грапавостта на 

подстилащата повърхност; 

• термичната турболентност - предизвикана от конвекцията на нагретия от 

земната повърхност въздух; 

• статичната стабилност - свързана с изменението на температурата на въздуха по 

височина. 

 Индикатор за устойчивостта на атмосферата е класът на устойчивост. Съгласно 

възприетата в Западна Европа и САЩ класификация на Паскуил-Гифорд класовете означават: 

A - силна неустойчивост 

B - умерена неустойчивост 

C - слаба неустойчивост 

D - неутрална устойчивост 

E - слаба устойчивост 

F - умерена устойчивост. 

 Устойчивостта на атмосферата е фактор, който се използва при оценката на 

максималноеднократните концентрации в приземния атмосферен слой при използване на 

опцията „една посока на вятъра” от програмните продукти PLUME и TRAFFIC ORACLE. 

5.5.2. Качество на Атмосферния Въздух (КАВ) 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 238 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

„Качество на атмосферния въздух” е състоянието на въздуха на открито в 

тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и 

съотношението на естествените му съставки и добавените вещества от естествен или 

антропогенен произход, дефинирано в допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух.  

Съгласно „Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година“ на РИОСВ, 

гр. Плевен, контролът на основните показатели, характеризиращи КАВ в региона се 

осъществява от пунктовете за мониторинг, разположени на територията на РИОСВ, а именно:  

• Пункт Автоматично измервателна станция в гр. Плевен (АИС - Плевен) – 

станцията е в действие от 2008 г. Измерителният пункт се намира на ул. „Дойран” 

(зад сградата на НАП) и е класифициран със заповед на МОСВ като градски фонов 

и транспортен пункт. Резултатите от измерванията, които се правят в станцията, са 

представителни за централната градска част на Плевен и по протежението на ул. 

„Дойран”. Станцията измерва основните показатели, характеризиращи качеството 

на атмосферния въздух, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, в това число: фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10), серен 

диоксид (SO2), азотни оксиди (NO, NO2), въглероден оксид (СО), бензен (C6H6), 

полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Допълнително станцията измерва 

още два показателя: толуен (С7Н8) и параксилен (С8Н10). Станцията е оборудвана 

със стандартен набор метеорологични показатели (СНМП), в това число: посока и 

скорост на вятъра, температура, налягане и сила на слънчевото греене; 

• АИС – Никопол –  изградена е в края на 2002 г. по проект ФАР-ТГС-99 и е част от 

Съвместна Българо – Румънска система за мониторинг на качеството на 

атмосферния въздух в граничния регион по Долен Дунав. Станцията е разположена 

в сградата на Община Никопол. Данни в реално време се предоставят на РИОСВ – 

Плевен и ИАОС - София, както и на обществеността на гр. Никопол – чрез 

визуализация на електронно табло (дисплей) с публичен достъп. В станцията се 

измерват следните показатели ФПЧ10, SO2, азотни оксиди (NO2, NO), въглероден 

оксид и озон. В системата се контролира и допълнителен замърсител амоняк (NH3). 

Станцията е оборудвана със СНМП, в това число: посока и скорост на вятъра, 

температура, налягане и сила на слънчевото греене. 

• АИС - Ловеч – работи от началото на 2009 г., като в нея се измерва показател 

ФПЧ10. Станцията е оборудвана със СНМП, в това число: посока и скорост на 

вятъра, температура, налягане и сила на слънчевото греене; 

• Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална Лаборатория – Плевен 

е с обхват на дейност - Северен Дунавски район за оценка и управление на КАВ. 

През 2017 г. станцията проведе индикативни измервания на територията на гр. 

Троян и на гр. Луковит. 

От описаните по-горе пунктове за мониторинг най-близо разположен до 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД е пункт АИС - Плевен. 

В доклада на РИОСВ е описано, че в пункта се наблюдават 85 броя превишения на 

средноденонощната норма на ФПЧ10 от 50 µg/m3. Средногодишната концентрация за 2017г. 

по показател ФПЧ10 също е превишена – 43,5 µg/m3 при норма 40 µg/m3. Превишенията са 

главно през зимните месеци (отоплителния сезон), като основните причини за това са 

използваните горива в битовия сектор, транспорта и неблагоприятните метеорологични 

условия през зимния сезон – мъгли, безветрие, температурни инверсии. Въпреки 
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констатираните превишения, от представеният анализ за няколко години назад, се вижда, че 

като цяло превишенията намаляват. 

По замърсител ПАВ във фракция на ФПЧ10 се наблюдава превишение на годишната 

норма (1 ng/m3), като РИОСВ посочва, че превишенията са през отоплителния сезон и се 

дължат на горивните процеси в бита. 

По останалите замърсители в пункта не се наблюдават превишения. В АИС - 

Плевен не се следи показател амоняк. 

5.5.3. Нормативна уредба 

Във връзка с ограничаване на антропогенното въздействие върху околната среда 

държавната администрация е издала различни нормативни актове, имащи за цел защитата на 

здравето на хората, животните и растенията, техните съобщества и местообитания, 

природните и културни ценности от вредни въздействия, както и да предотвратят 

настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния 

въздух. С тези законови и подзаконови нормативни актове се регламентират нормите на допустими 

емисии (НДЕ) и нивата (концентрациите) на замърсителите в атмосферния въздух. 

НДЕ на вредни вещества определят допустимото количество вредни вещества, които 

могат да бъдат изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници 

на емисии. Те са установени с оглед предотвратяване или ограничаване на възможните преки 

и/или косвени въздействия от емисиите върху околната среда, както и на свързаните с тях 

потенциални рискове за човешкото здраве. 

Ниво (концентрация) на даден замърсител в атмосферния въздух или т.нар. пределно 

допустима концентрация (ПДК) е определената му стойност или отлагането му от 

атмосферния въздух върху открити площи за определен период от време. Норма за качество 

на атмосферния въздух е всяко ниво, установено с цел избягване, предотвратяване или 

ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, 

което следва да бъде постигнато в определен за целта срок, след което да не бъде превишавано.  

Нормативна уредба, регламентираща нормите за нивата (концентрациите) на 

вредните вещества в приземния слой на атмосферата  

За конкретния случай те са регламентирани в Наредба № 14 от 23.09.1997г. на МОСВ 

и МЗ за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния 

въздух на населени места (обн. ДВ, бр. 88 от 03.10.1997г., бр. 42 от 29.05.2007г., в сила от 

01.01.2008г.). 

В таблицата по-долу са дадени конкретните стойности на нормите за нивата на 

замърсителите (ПДК) съгласно изброената наредба.  

Таблица № II.5.5.3-1. Пределно допустими концентрации на замърсители съгласно Наредба № 

14/23.09.1997г.  

Норма 
Период на 

осредняване 

Стойност  

(mg/m3) 

Дата към която 

нормата трябва да 

бъде спазена 

Амоняк NH3 
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Норма 
Период на 

осредняване 

Стойност  

(mg/m3) 

Дата към която 

нормата трябва да 

бъде спазена 

Средночасова норма за опазване на 

човешкото здраве 

1 час 0.25 01.01.2008 г. 

Средноденонощна норма за опазване на 

човешкото здраве 

24 часа 0.1 01.01.2008 г. 

5.5.4. Входни данни за математичното моделиране, резултати от моделирането и 

обобщени изводи 

Моделирането е изготвено в следния обхват: 

• моделиране на очакваното замърсяване със замърсител амоняк (основен източник на 

интензивно миришещи вещества/газ с остра характерна миризма), изпускан в 

атмосферния въздух от вентилаторите на сградите за отглеждане на свине, извършено 

с програмен продукт „PLUME”, разработен съгласно „Методика за изчисляване 

височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на 

замърсяващи вещества в приземния слой” от 25 февруари 1998 година и приета от 

Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването (публикувана в 

Бюлетин на „Строителство и архитектура“, бр.7/8 от 1998 г.). 

• моделиране на очакваното замърсяване със замърсител амоняк, изпускан в 

атмосферния въздух от неорганизирани площни източници на емисии – съоръжения за 

временно съхранение на течните и твърдите торови маси. Моделирането е извършено 

с утвърден от МОСВ  програмен продукт TRAFFIC ORACLE; 

• в Актуализираната методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във 

въздуха (съгласно EMEP/CORINAIR 2006г.), утвърдена със Заповед № РД-

165/20.02.2013г. на МОСВ, е описано че може да се очакват емисии на замърсителите 

метан, азотен и диазотен оксид. Съгласно методиката емисиите на двуазотен оксид 

(N2O) се управляват чрез много параметри и зависят от редица условия като: вида на 

почвите, културите, вида на торта. Климатът изключително силно влияе върху 

формиране на биогенния азотен диоксид в почвата. Има емисии и на азотен оксид (NO), 

но засега няма достатъчно извършени изследвания, за да се включва емисионен фактор 

(ЕФ) за него. Азотният оксид е безцветен и неутрален газ. Диазотният оксид е безветен, 

незапалим, неутрален газ с приятна сладникава миризма. Метанът (CH4) е безцветен 

газ, без миризма. Диазотният оксид и метана са парникови газове и за тях в българското 

законодателство не са определени НДЕ. Във връзка с описаното, липсата на ЕФ за NO 

и липсата на норми за качество на атмосферния въздуха (КАВ) за CH4 и N2O, за тези 

замъристели не е извършвано моделиране. 

5.5.4.1. МОДЕЛ 1 – Математическо моделиране с PLUME за оценка на въздействието на 

емисиите на замърсителите в приземния слой на атмосферата, очаквани от 

производствената дейност 

5.5.4.1.1. Характеристика на източниците на замърсяване и входни данни за PLUME  

Точкови източници/изпускащи устройства на замърсяване на атмосферния въздух от 

работата на свинефермата ще са вентилационната система на животновъдните помещения за 
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отглеждане на животни (37 броя сгради). Изхвърлянето на отработения въздух от работните 

помещения на свинефермата ще се  извършва чрез изпускащи устройства (покривни 

вентилатори) разположени на всяка от сградите за отглеждане на свине. На територията на 

площадката са разположени общо 365 бр. точкови източници на отпадъчни газове в 

атмосферния въздух (покривни вентилатори). 

Предназначението на вентилацията е да поддържа физичните свойства и химическия 

състав на въздуха в помещенията в оптимални за животните граници. Тя трябва да отстранява 

излишните топлина, влага и вредни газове от помещенията, а също така и механичните 

замърсители на въздуха – прах, микроорганизми и др. и да доставя на животните чист въздух 

с достатъчно кислород.  

Чрез вентилаторите в атмосферата се изпускат основно емисии на амоняк, както и 

малки количества метан и диазотен оксид. 

В таблицата по-долу са дадени параметрите на изпускащите устройства 

(вентилаторите). 

Таблица № II.5.5.4.1-1. Точкови източници на емисии в атмосферния въздух и техните параметри  

Производ-

ствено 

хале 

(Сграда) 

Категория животни  ИУ 

(вентилатори) 

Дебит 

[Nm3/h] 

Висо

чина 

[m] 

Диаме

-тър 

[m] 

Темпера

-тура 

[0C] 

Сграда № 1 Свине-майки /адаптация и 

ремонт/  
8 броя вентилатори 8 х 12 600 

5х3,5 

3х6 
0,5 20 

Сграда № 2 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 3 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 4 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 5 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 6 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 7 Свине-майки /родилно/ 6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 8 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 9 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 10 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 11 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 12 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 13 Свине-майки 

/действително бременни/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 14 Свине-майки /заплождане/ 5 броя вентилатори 5 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 15 Свине-майки /заплождане/ 5 броя вентилатори 5 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 16 Свине-майки /заплождане/ 5 броя вентилатори 5 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 17 Свине-майки /заплождане 

и ремонт/ 
6 броя вентилатори 6 х 12 600 6 0,5 20 

Сграда № 18 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 19 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 20 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 21 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 22 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 23 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 24 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 
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Производ-

ствено 

хале 

(Сграда) 

Категория животни  ИУ 

(вентилатори) 

Дебит 

[Nm3/h] 

Висо

чина 

[m] 

Диаме

-тър 

[m] 

Темпера

-тура 

[0C] 

Сграда № 25 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 26 Подрастване 14 броя вентилатори 14 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 27 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 28 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 29 Подрастване 14 броя вентилатори 14 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 30 Подрастване 14 броя вентилатори 14 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 31 Подрастване 14 броя вентилатори 14 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 32 Подрастване 14 броя вентилатори 14 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 33 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 34 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 35 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 36 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Сграда № 37 Угояване 13 броя вентилатори 13 х 12 600 5,5 0,5 20 

Отопляването на производствените помещения за новородени и подрастващи прасета 

ще се осъществява чрез газови джетове, използващи като гориво природен газ. Към джетовете 

няма изпускащи устройства.  Поради това, както и че топлинната мощност на всеки агрегат е 

под 0,5 MW, то съгласно Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 на Наредба № 1/27.06.2005г. 

изпускащите устройства към газовите отоплителни котли не подлежат на нормиране и 

мониторинг. Поради това за тези ИУ не е извършвано моделиране. 

Както се вижда от таблица № II.5.5.4-1 общия брой на вентилаторите е над 10. В модела 

PLUME може да се въвеждат до 10 броя ИУ. Поради тази причина са създадени т. нар. 

виртуални изпускащи устройства, като са следвани и спазени указанията, представени от 

Министерството на околната среда и водите („Създаване на виртуални устройства (ВУ) за 

целите на математическото моделиране с програмен продукт PLUME в случаите на повече от 

10 изпускащи устройства на дадена площадка, които трябва да бъдат включени в модела”). 

Съгласно указанията на МОСВ параметрите на ВУ се определят като се спазват 

следните стъпки:  

1.Височината на ВУ – h [m] се получава като сумата от произведенията на височината на 

съответното съществуващото ИУ се умножи по неговия дебит и след това се раздели на сумата 

от дебитите на съществуващите ИУ.  

h = (h1*V1 + h2*V2 + …..hn*Vn) : (V1 + V2 + ……Vn), където: 

h1 + h2 + …..hn – височина на съответните съществуващи ИУ [m]; 

V1 + V2 + ……Vn – дебит на изпусканите газове от съответните съществуващи ИУ 

[Nm3/s]. 

2.Физическа скорост на изпусканите газове от всяко съществуващо ИУ – Si [m/s] се 

получава като дебитът на изпусканите газове от съответните съществуващи ИУ се раздели на 

площта на напречните сечения на съответните съществуващи ИУ.  

Si = Vi/Fi, където: 

Vi – дебит на изпусканите газове от съответните съществуващи ИУ [Nm3/s] 
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Fi – площ на напречните сечения на съответните съществуващи ИУ [m2]. 

3.Средна скорост на изпусканите газове от ВУ – S [m/s] се получава като сумата от 

произведенията на физическата скорост на съществуващото ИУ се умножи по неговия дебит 

и след това се раздели на сумата от дебитите на съществуващите ИУ. 

S = (S1*V1 + S2*V2 + …..Sn*Vn) : (V1 + V2 + ……Vn) 

4.Площ на напречното сечение на ВУ – F [m2] се получава като сумата от дебитите на 

съществуващите ИУ се раздели на средната скорост на изпусканите газове от ВУ. 

F = (V1 + V2 + ……Vn) : S 

 

5.Средна температура на изпусканите газове от ВУ – T [0C] се получава като сумата от 

произведенията на температурата на съществуващото ИУ се умножи по неговия дебит и след 

това се раздели на сумата от дебитите на съществуващите ИУ. 

 T = (T1*V1 + T2*V2 + …..Tn*Vn) : (V1 + V2 + ……Vn) 

6.Дебит на изпусканите газове от ВУ – V [Nm3/s] се получава като се сумират дебитите на 

съответните съществуващи ИУ. 

 V = V1 + V2 + ……Vn  

 7.Координати на ВУ – за улеснение на извършващите моделирането, не се търси 

център на тежестта на площадката в зависимост от дебита и височината на съществуващите 

ИУ, а ВУ се разполага на мястото на съществуващото ИУ с най-голям дебит. 

 В следващата таблица е показано кои реални съществуващи ИУ са обединени във ВУ. 

Таблица № II.5.5.4.1-2. Обединяване на ИУ във ВУ 

Виртуално изпускащо 

устройство № 
Реално съществуващо изпускащо устройство № 

ВУугояване Вентилаторите, разположени в сградите към свинете за угояване 

ВУзаплождане 
Вентилаторите, разположени в сградите към свине майки – адаптация, заплождане, 

бременни, нерези, ремонтни животни  

ВУродилно 
Вентилаторите, разположени в сградите към свине майки (родилно) - Свине майки 

(включително прасенца) в боксове  

ВУподрастващи Вентилаторите, разположени в сградите към подрастващите прасенца 

Използвайки указанията и формулите на МОСВ, са определени параметрите на ВУ, като те са 

дадени в следващата таблица. 

Таблица № II.5.5.4.1-3.  Параметри на ВУ и съответните максимални емисии, използвани като входни 

данни в PLUME 

ВУ № 
X(E)* Y(N)* h d T V V Емисия [g/s] 

[m] [m] [m] [m] [0C] [Nm3/s] [m3/s]*** Амоняк 

ВУугояване 4130.9 4349.5 5.5 7.21 20 728.00 781.33 1.286** 

ВУзаплождане 4080.0 3900.0 5.8 4.03 20 227.50 244.17 0.121 

ВУродилно 4107.3 4069.2 6.0 3.00 20 126.00 135.23 0.042 

ВУподрастващи 4267.8 4352.4 5.5 3.74 20 196.00 210.36 0.151 
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Забележки: Wg – скоростта на гравитационно отлагане на газообразните вещества е 0 m/s.  

*Програмата PLUME работи с относителни координати, определени спрямо долния ляв ъгъл на областта на 

моделиране – в случая карта на изследваната област (8000m на 8000m), включваща разположението на 

площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД. 

**Подробна информация за начина на определяне на емисиите на амоняк от всяко ВУ е дадена в точка 5.2. 

Емисии на отпадъчни газове от точкови източници.  

***Тъй като в програмата PLUME, респ. в „Методика за изчисляване на височината  на изпускащите 

устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой“, скоростта 

на газовете, изпускани от неподвижни източници еднозначно се определя от диаметъра и дебита им, е 

необходимо дебитът на източника да бъде преизчислен спрямо реалната температура на газовете по формулата: 

𝑣𝑠 = 𝑉
𝜋𝑑2

4
, където: 

𝑣𝑠 – скорост на изходящите газове, [m/s]; 

𝑉 – обемен дебит на изходящите газове при реални условия, [m3/s]; 

𝑑 – диаметър на изпускащото устройство [m]. 

Ето защо, дебитът на изходящите газове се преизчислява по формулата: 

V = V0 * (T + 273) 

                      273 

където: 

𝑉0 – обемен дебит на изходящите газове при нормални условия, [Nm3/s];  

Т – температура на изходящите газове, [ᵒC]. 

Във връзка с горното и предвид това, че в програмата PLUME се въвежда реален дебит в m3/s, то именно такъв 

дебит е използван в настоящото моделиране. 

5.5.4.1.2. Изследвана област от въздушния басейн 

В съответствие с резултатите от някои предварителни изчисления и предвид 

разположението на жилищните райони около площадката на свинефермата, са избрани 

следните размери на изследваната област от въздушното пространство: 

− дължина (изток-запад) – 8 000 m; 

− широчина (север-юг) – 8 000 m. 

5.5.4.1.3. Метеорологични условия на симулиране  

 Подробна характеристика на метеорологичните условия, както и тяхното влияние върху 

разпространението на замърсителите е дадено в т. 5.5.1. от настоящото заявление.  

5.5.4.1.4.Математическо моделиране и симулиране на разпространението на замърсителите 

с програмен продукт PLUME 
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  Моделиране на дисперсията на емисиите на вредни вещества от всички 

организирани точкови източници на площадката и оценка на влиянието върху КАВ е 

направено с версия на програмен продукт „PLUME”, разработена съгласно „Методика 

за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните 

концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой” от 25 февруари 1998 година и 

приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването (публикувана в 

Бюлетин на „Строителство и архитектура“, бр.7/8 от 1998 г.). 

Тази методика се използва при изчисляване на разпространението в атмосферата на 

вредни вещества, съдържащи се в изходящите отпадъчни газове от неподвижни източници 

(промишлени предприятия, топлоелектрически централи и др.), независимо от обема, 

температурата и състава на тези газове, както и от наличието на пречиствателни съоръжения 

за отпадъчни газове.  

5.5.4.1.4.1.Критични стойности на разсейването – Максимално предходно замърсяване от 

съществуващи ИУ  

Максималните еднократни приземни концентрации (МЕПК) се пресмятат при работа 

на съоръженията на максимален възможен товар, при възможно най-неблагоприятните за 

разпространение метеорологични условия за период, през който съоръженията биха работили 

с максимално разрешени емисии от изпускащите устройства. Този подход по правило 

определя т.нар. сценарий „Максимално замърсяване” - използване на максимални емисионни 

фактори и/или НДЕ при една посока на вятъра и определените за конкретната ситуация най-

неблагоприятни метеорологични условия за дисперсия за замърсителите.  

Използваната програма прави пресмятания на МЕПК, опасната скорост на вятъра 

(Vоп), разстоянието до мястото, където те биха се появили (Хмепк) и класа на устойчивост на 

атмосферата по класификацията на Паскуил - Гифорд. Пресмятанията се извършват по 

програмата PLUME - опция “III. Максимално предходно замърсяване от съществуващи 

изпускащи устройства (ИУ)”.  

Като входни данни за модела са използвани представените в Таблица № II.5.5.4-3. 

За „тип на подложна повърхност“ е избран извънградски район. Областта, за която се 

пресмята замърсяването, е – 8 000 x 8 000 метра (20 стъпки по 400 m в посока запад-изток и 20 

стъпки по 400 m в посока север-юг). 

 Резултатите от изчисленията на софтуерния продукт са представени на следващата 

фигура. 
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Фигура № II.5.5.4.1.4-1. Максимално предходно замърсяване с NH3 

 

Обобщение на получените резултати е представено в Таблиците по-долу.  

Таблица № II.5.5.4.1.4-1. Обобщени данни на резултатите от моделирането 

Замърсител вид МЕПК 

XМЕПК 

m 

Посока 

deg 

VОП  

m/s 

Клас на 

устойчивост 

NH3 0.00698 mg/m3 4185.72 135 2.5 E 

Таблица № II.5.5.4.1.4-2. Сравнение на резултатите от моделирането със съответните норми 

Замърсител вид 

Концентрации 
Съответствие, 

% от нормите 
МЕПК 

Максимално 

еднократни или 

средночасови норми 

NH3 0.00698 mg/m3 0.25 mg/m3*  2.8 % 

*Съгласно Наредба 14/1997 г. 

Отчетеното замърсяване на атмосферния въздух (максимални еднократни приземни 

концентрации) при възможно най-неблагоприятните условия и експлоатация на максимална 

мощност на съоръженията, при максимални емисии, е под допустимите норми. 

5.5.4.1.4.2. Критични стойности на разсейването по посока на населените места  
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Програмният продукт разполага с възможност за оценка на максимално еднократните 

концентрации, които биха се получили в приземния атмосферен слой в резултат на 

специфични метеорологични условия. За тази цел при зададени параметри на изпускащите 

устройства, както и на съответните емисии, се редува целия набор от метеорологични 

параметри (посока, скорост на вятъра и клас на устойчивост), като се определят тези, при които 

се получава най-висока стойност на изчислената приземна концентрация. 

Моделът PLUME отчита ефектите на топлинно или механично издигане на струята 

(заложени в кода на продукта), вследствие на което се увеличава физическата височина на 

комина до т.н. ефективната височина, която зависи правопропорционално от разликата между 

температурата на изхвърляните газове от изпускащото устройство и температурата на околния 

въздух. Следователно по-ниски ефективни височини ще се получат при по-високи 

температури на околния въздух (летни температури), а следователно и по-големи максимални 

стойности на замърсяването. При моделирането е използвана температура 300С. 

Максималните еднократни приземни концентрации по посока на най-близките 

населени места (гр. Левски, с. Червена, с. Варана) са изчислени при работа на съоръженията 

на максимален възможен товар, при възможно най-неблагоприятните за разпространение 

метеорологични условия за период, през който съоръженията биха работили с максимално 

разрешени емисии от изпускащите устройства. Използваната програма прави пресмятания на 

МЕПК, опасната скорост на вятъра, разстоянието до мястото, където те биха се появили и 

класа на устойчивост на атмосферата по класификацията на Паскуил - Гифорд. Пресмятанията 

се извършват по програмата PLUME - опция I. „Очаквани концентрации на вредни вещества 

в приземния слой” при използване на една посока на вятъра и параметрите получени при 

изчисление на „Максимално предходно замърсяване от съществуващи ИУ“.  

Входни данни: 

• Входни параметри на модела – областта, за която се пресмята замърсяването, е – 8 

000 x 8 000 метра (20 стъпки по 400 m в посока запад-изток и 20 стъпки по 400 m в 

посока север-юг); 

• Тип подложна повърхност – извънградски район; 

• Метеорология – за целите на изследването са използвани метеорологичните 

условия посочени в т. 5.5.1 от заявлението, като скоростта на вятъра и класа на 

устойчивост са определени през III-та опция на модела PLUME (виж Фигура № 

II.5.5.4.4-1. по-горе). Посоката на вятъра е спрямо населените места – гр. Левски 

(900); с. Червена (2250); с. Варана (3150).  

• Параметри на източника – физическите параметри на източниците,  координатите 

им и максималните емисиите са дадени в таблиците към точка 5.5.4.1. по-горе. 

Скоростта на гравитационно отлагане за газообразните вещества е 0 m/s. 

 За пълнота на изследването на следващите няколко фигури са показани максимално 

еднократните полета (изолинии) на замърсяване с амоняк (NH3), при съответните най-

неблагоприятни метеорологични условия през деня, тъй като тогава се получават възможно 

най-големите стойности на концентрациите. 
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Фигура № II.5.5.4.1.4-2. Разпределение на приземните концентрации на NH3 в пос6ока към гр. Левски 
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Фигура № II.5.5.4.1.4-3. Разпределение на приземните концентрации на NH3 в посока към с. Червена 

 

 

Фигура № II.5.5.4.1.4-4. Разпределение на приземните концентрации на NH3 в посока към с. Варана 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 250 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

 

 

Резултати: 
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Както се вижда от горните фигури, максимално еднократните концентрации на 

амоняк са многократно по-ниски от нормативно определените ПДК и се получават извън 

населени места. В Таблица № II.5.5.4.4-3. са представени обобщени резултати на изчислените 

максимални концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферата, както и 

сравнението им с ПДК, определени в българското законодателство и посочени в т. 5.5.3 по-

горе.  

Таблица № II.5.5.4.1.4-3. Изчислени стойности за максимално еднократните концентрации на 

замърсителите, емитирани от дейността на свинефермата, в приземния слой на атмосферата и сравнението 

им с действащите  норми за КАВ 

Замър-

сител 

Метеороло-

гични условия 

Разстояние 

от посл. 

източник 

Изчислена 

макс. 

концентрация 

Мярка Норма съгласно 

българското 

законодателство 

Съответ-

ствие 

[m] Стойност Стой-

ност 

Вид 

Изчислени стойности за максимално  еднократните концентрации на замърсителите, при използване 

на входни данни (скорост на вятъра и клас на устойчивост), получени при третата опция на 

програмата PLUME „Максмимално предходно замърсяване на съществуващи ИУ“ и посока на вятъра 

към гр. Левски 

NH3 

скорост – 2,5 m/s 

посока – 900 

клас на уст. – Е 

3868,09 0,00685 mg/m3 0,250 ср. часова Да 

Изчислени стойности за максимално  еднократните концентрации на замърсителите, при използване 

на входни данни (скорост на вятъра и клас на устойчивост), получени при третата опция на 

програмата PLUME „Максмимално предходно замърсяване на съществуващи ИУ“ и посока на вятъра 

към с. Червена 

NH3 

скорост – 2,5 m/s 

посока – 2250 

клас на уст. – Е 

4087,37 0,00654 mg/m3 0,250 ср. часова Да 

Изчислени стойности за максимално  еднократните концентрации на замърсителите, при използване 

на входни данни (скорост на вятъра и клас на устойчивост), получени при третата опция на 

програмата PLUME „Максмимално предходно замърсяване на съществуващи ИУ“ и посока на вятъра 

към с. Варана 

NH3 

скорост – 2,5 m/s 

посока – 3150 

клас на уст. – Е 

4305,28 0,00694 mg/m3 0,250 ср. часова Да 

Извод: 

На базата на направените модели на разпространението на емисиите на NH3 емитирани 

от организираните източници на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД, се вижда, че изчислените 

стойности на максимално еднократните (при най-неблагоприятни климатични условия) 

концентрации на амоняк в приземния слой на атмосферата са многократно под 

средночасовата норма за този замърсител, съгласно Наредба № 14 от 23.09.1997г.   

5.5.4.1.4.3. Средногодишни концентрации на замърсители  
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Чрез програмния продукт може да се направи оценка за средномесечното или 

средногодишното замърсяване. За тази цел при зададени параметри на изпускащите 

устройства, както и на съответните емисии, се редува целия набор от метеорологични 

параметри (посока, скорост и честота на вятъра), като се определят тези, при които се получава 

най-висока стойност на изчислената приземна концентрация. 

Съгласно нормативната уредба няма определени средномесечни ПДК. Поради тази 

причина този клон на програмата се използва най-често за определяне на средногодишните 

концентрации на замърсителите в приземния атмосферен слой.  

Входни данни: 

• Входни параметри на модела – областта, за която се пресмята замърсяването, е – 8 

000 x 8 000 метра (20 стъпки по 400 m в посока запад-изток и 20 стъпки по 400 m в 

посока север-юг); 

• Тип подложна повърхност – извънградски район; 

• Метеорология – за целите на изследването са използвани данните за средногодишна 

скорост и честота на вятъра по посоки, дадени в Таблица № II.5.5.1-5 и Таблица № 

II.5.5.1-6 и средногодишна температура на въздуха от 11,6С.  

• Параметри на източника – физическите параметри на източниците,  координатите 

им и максималните емисиите в [g/s] са дадени в Таблица № II.5.5.4-3. Скоростта на 

гравитационно отлагане за газообразните вещества е 0 m/s. 

 За пълнота на изследването на следващата фигура са показани годишните приземни 

полета (изолинии) на замърсяване с амоняк. 

  

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 253 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

Фигура № II.5.5.4.1.4-5. Разпределение на приземните концентрации на NH3 при роза на вятъра 
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Както се вижда от горната фигура, максималната средногодишна концентрация на 

замърсителя амоняк е многократно по-ниска от нормативно определените ПДК. В Таблица 

№ II.5.5.4.4-4. са представени обобщени резултати на изчислените максимални стойности на 

средногодишните концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферата, както 

и сравнението им с ПДК, определени в българското законодателство и посочени в т. 5.5.3. по-

горе. 

Таблица № II.5.5.4.1.4-4. Изчислени максимални стойности за средногодишните концентрации на 

замърсителите, емитирани от дейността на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД, в приземния слой на 

атмосферата и сравнението им с действащите  норми за КАВ  

Замър- 

сител 

Изчислена макс. 

концентрация 

Мярка Норма съгласно българското законодателство Съответ-

ствие 

Стойност Стойност Вид Наредба  

NH3 0,0003 mg/m3 0,1 

24-часова 

(няма годишна 

ПДК) 

Наредба № 

14/23.09.1997г. 
Да 

Извод: 

От направения модел на разпространение на амоняк се вижда, че максималната 

средногодишна концентрация се получава извън населени места. За този замърсител в 

българското законодателство няма определена средногодишна норма за КАВ, а има 

определена само 24 часова, която се спазва. 

5.5.4.2. МОДЕЛ 2 – Математическо моделиране с TRAFFIC ORACLE за оценка на очакваното 

замърсяване със замърсител амоняк, изпускан в атмосферния въздух от неорганизирани 

площни източници на емисии – съоръжения за временно съхранение на течните и твърдите 

торови маси  

5.5.4.2.1.Характеристика на източниците на замърсяване 

Предвижда се експлоатация на съоръжения за съхранение на торови маси 

(торохранилища) – съоръжения за съхранение на течната торова маса с общ сумарен обем 5053 

м2 и съоръжения за съхранение на твърдата торова маса с общ сумарен обем 5200 м2. 

В Таблица № II.5.5.4.5-1. е представена подробна информация за параметрите на 

площните източници.  

Таблица № II.5.5.4.2-1. Параметри на площните източници на замърсяване 

Наименование и номер на площен 

източник* 

Размери Площ Височина  Вид отпадък 

[m] [m2] [m] 

Бетонов басейн поз. 79 20х75 1556 4.00 Течен  

Бетонов басейн поз. 77 16х40 903 2.90 Течен 

Бетонов басейн поз. 82 20х45 934 4.00 Течен 

ПС сурова вода поз. 69 6х6 36 6.90 Течен 

Бетонов басейн поз. 80 13х26 338 5.05 Течен 

Бетонов басейн поз. 78 6х12 72 6.90 Течен 

Черпателен резервоар поз. 81 6х12 72 6.90 Течен 
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ПС към лагуна поз. 83 6х12 72 6.90 Течен 

Бетонов басейн поз. 84 8х16 128 5.00 Течен 

Резервоар поз. 63 D=20 314 9.83 Течен 

Резервоар поз. 64 D=20 314 9.83 Течен 

Резервоар поз. 65 D=20 314 9.83 Течен 

Бетонова площадка поз. 85 50х20 1000 1.00 Твърд 

Бетонова площадка поз. 86 50х20 1000 1.00 Твърд 

Бетонова площадка поз. 87 80х20 1600 1.00 Твърд 

Бетонова площадка поз. 88 80х20 1600 1.00 Твърд 

*Позициите на посочените източници са дадени на генплана на площадката. 

 В Таблица № II.5.5.4.5-2. е представена подробна информация за параметрите на 

площните източници и максималната емисия на замърсителя амоняк, които са използвани като 

входни данни в програмата. 

Таблица № II.5.5.4.2-2. Параметри на площните източници и максималната емисия на амоняк, използвани 

като входни данни в TRAFFIC ORACLE  

№ на площен източник* 
X0 Y0 

X-

страна 

Y-

страна 

Височина на 

сградите 
Интезитет на 

движението 

Eмисия [g/s] 

[m] [m] [m] [m] [m] Амоняк 

Течна торова маса  4000 4200 71 71 6.5 1 
0.192** 

Твърда торова маса 4000 4100 65 80 1 1 

Забележки: Wg – скоростта на гравитационно отлагане на газообразните вещества е 0 m/s. 

*За целите на моделирането и предвид ограниченията на програмата (позволява да се въвеждат до 10 броя 

източника), е извършено обединение на всички съоръжения за течен отпадък в едно и на всички съоръжения за 

твърд отпадък в едно, като размерите им са определени така, че да отговарят на тяхната реална сумарна площ. 

**Определяне на емисията на амоняк – В Актуализираната методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха (съгласно EMEP/CORINAIR 2006г.), утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013г. на 

МОСВ е даден ЕФ за амоняк, който е общ за цялостната дейност (грижи за добитъка, съхраняване на тор, 

разстилане и т.н.). Поради тази причина е използван ЕФ по таблица 2 от SNAP CODE 100903 и 100904 „ЕФ за 

Складиране на тор извън помещения при отглеждане на свине“ на методиката от 2007 г. Умножавайки общият 

места за съответните категории животни по ЕФ и преобразувайки мерните единици се получава годишна емисия 

от 0,3833 g/s. Тъй като операторът ще прилага мерки за намаляване на емисиите на амоняк с 40 % /естествена 

кора/ за течната фракция и 80 % /покриване на торта тип тента/ за твърдата фракция (съотношението между 

течната и твърдата тор е 4:1), то емисията на амоняк от 0,3833 g/s ще бъде намалена минимум с посочените 

проценти на редукция и в околната среда ще се отделят емисии на амоняк от площните източници максимум до 

0,192 g/s. Именно тази емисия е използвана при моделирането с програмата TRAFFIC ORACLE. 

5.5.4.2.2. Изследвана област от въздушния басейн 

В съответствие с резултатите от някои предварителни изчисления и предвид 

разположението на жилищните райони около площадката на свинекомплекса, са избрани 

следните размери на изследваната област от въздушното пространство: 

− дължина (изток-запад) – 8 000 m; 

− широчина (север-юг) – 8 000 m. 

5.5.4.2.3. Метеорологични условия на симулиране  
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Подробна характеристика на метеорологичните условия, както и тяхното влияние 

върху разпространението на замърсителите е дадено в т. 5.5.1. от настоящото заявление.  

5.5.4.2.4. Математическо моделиране и симулиране на разпространението на 

замърсителите с програмен продукт TRAFFIC ORACLE 

5.5.4.2.4.1. Критични стойности на разсейването - Максимално възможно еднократно 

замърсяване 

Максималните еднократни приземни концентрации (МЕПК) се пресмятат при работа 

на съоръженията на максимален възможен товар, при възможно най-неблагоприятните за 

разпространение метеорологични условия за период, през който съоръженията биха работили 

с максимално разрешени емисии от изпускащите устройства. Този подход по правило 

определя т.нар. сценарий „Максимално замърсяване” - използване на максимални емисионни 

фактори и/или НДЕ при една посока на вятъра и определените за конкретната ситуация най-

неблагоприятни метеорологични условия за дисперсия за замърсителите.  

Използваната програма прави пресмятания на МЕПК, опасната скорост на вятъра 

(Vоп), разстоянието до мястото, където те биха се появили (Хмепк) и класа на устойчивост на 

атмосферата по класификацията на Паскуил - Гифорд. Пресмятанията се извършват по 

програмата TRAFFIC ORACLE - опция “III. Максимално възможно еднократно замърсяване”.  

Като входни данни за модела са използвани представените в Таблица № II.5.5.4.5-2.  За 

„тип на подложна повърхност“ е избран извънградски район. Областта, за която се пресмята 

замърсяването, е – 8 000 x 8 000 метра (20 стъпки по 400 m в посока запад-изток и 20 стъпки 

по 400 m в посока север-юг). Резултатите от изчисленията на софтуерния продукт са 

представени на следващата фигура. 
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Фигура № II.5.5.4.2-1. Максимално възможно еднократно замърсяване с NH3 

 

Обобщение на получените резултати е представено в Таблиците по-долу.  

Таблица № II.5.5.4.2-3. Обобщени данни на резултатите от моделирането 

Замърсител вид МЕПК 

XМЕПК 

m 

УМЕПК 

m 

Посока 

deg 

VОП  

m/s 

Клас на устойчивост 

NH3 0.16800 mg/m3 4000 4000 0 2.5 E 

Таблица № II.5.5.4.2-4. Сравнение на резултатите от моделирането със съответните норми 

Замърсител вид 

Концентрации 
Съответствие, 

% от нормите 
МЕПК 

Максимално 

еднократни или 

средночасови норми 

NH3 0.16800 mg/m3 0.25 mg/m3*  67.2 % 

*Съгласно Наредба 14/1997 г. 

Отчетеното замърсяване на атмосферния въздух (максимално възможно еднократно 

замърсяване) при възможно най-неблагоприятните условия и експлоатация на максимална 

мощност на съоръженията, при максимални емисии, е под допустимите норми. 
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5.5.4.2.4.2. Критични стойности на разсейването по посока на населените места 

Програмният продукт разполага с възможност за оценка на максимално еднократните 

концентрации, които биха се получили в приземния атмосферен слой в резултат на специфични 

метеорологични условия. За тази цел при зададени параметри на източниците, както и на 

съответните емисии, се редува целия набор от метеорологични параметри (посока, скорост на 

вятъра и клас на устойчивост), като се определят тези, при които се получава най-висока 

стойност на изчислената приземна концентрация. 

Входни данни: 

• Входни параметри на модела – областта, за която се пресмята замърсяването, е – 8 

000 x 8 000 метра (20 стъпки по 400 m в посока запад-изток и 20 стъпки по 400 m в 

посока север-юг); 

• Тип на подложна повърхност – извънградски район; 

• Метеорология – за целите на изследването са използвани метеорологичните 

условия посочени в т. 5.5.1 от заявлението, като скоростта на вятъра и класа на 

устойчивост са определени през третата опция на програмата „Максимално 

възможно еднократно замърсяване” за площни източници на модела TRAFFIC 

ORACLE (виж Фигура № II.5.5.4.5-1. по-горе). Посоката на вятъра е спрямо 

населените места – гр. Левски (900); с. Червена (2250); с. Варана (3150); 

• Параметри на източника и емисии – съгласно Таблица № II.5.5.4.5-1. Скоростта на 

гравитационно отлагане за газообразните вещества е 0 m/s. 

За пълнота на изследването на следващите няколко фигури са показани максимално 

еднократните полета (изолинии) на замърсяване с амоняк (NH3), при съответните най-

неблагоприятни метеорологични условия през деня, тъй като тогава се получават възможно 

най-големите стойности на концентрациите. 
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Фигура № II.5.5.4.2-2. Разпределение на приземните концентрации на NH3 в посока към гр. Левски  
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Фигура № II.5.5.4.2-3. Разпределение на приземните концентрации на NH3 в посока към с. Червена  
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Фигура № II.5.5.4.2-4. Разпределение на приземните концентрации на NH3 в посока към с. Варана 

 

 

Резултати: 
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Както се вижда от горните фигури, максимално еднократните концентрации на 

амоняк са по-ниски от нормативно определените ПДК и се получават извън населени места. 

В Таблица № II.5.5.4.2-5. са представени обобщени резултати на изчислените максимални 

концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферата, както и сравнението им 

с ПДК, определени в българското законодателство и посочени в т. 5.5.3 по-горе.  

Таблица № II.5.5.4.2-5. Изчислени стойности за максимално еднократните концентрации на 

замърсителите, емитирани от дейността на свинекомплекса, в приземния слой на атмосферата и 

сравнението им с действащите  норми за КАВ 

Замърсител Метеорологични 

условия 

Изчислена макс. 

концентрация 

Мярка Норма съгласно 

българското 

законодателство 

Съответ-

ствие 

Стойност Стойност Вид 

Изчислени стойности за максимално  еднократните концентрации на замърсителите, при 

използване на входни данни (скорост на вятъра и клас на устойчивост), получени при третата опция 

на програмата TRAFFIC ORACLE „Максимално възможно еднократно замърсяване“ и посока на 

вятъра към гр. Левски 

NH3 

скорост – 2.5 m/s 

посока – 900 

клас на уст. – Е  

0,00398 mg/m3 0,250 ср. часова Да 

Изчислени стойности за максимално  еднократните концентрации на замърсителите, при 

използване на входни данни (скорост на вятъра и клас на устойчивост), получени при третата опция 

на програмата TRAFFIC ORACLE „Максимално възможно еднократно замърсяване“ и посока на 

вятъра към с. Червена 

NH3 

скорост – 2.5 m/s 

посока – 2250 

клас на уст. – Е 

0,01070 mg/m3 0,250 ср. часова Да 

Изчислени стойности за максимално  еднократните концентрации на замърсителите, при 

използване на входни данни (скорост на вятъра и клас на устойчивост), получени при третата опция 

на програмата TRAFFIC ORACLE „Максимално възможно еднократно замърсяване“ и посока на 

вятъра към с. Варана 

NH3 

скорост – 2.5 m/s 

посока – 3150 

клас на уст. – Е 

0,00761 mg/m3 0,250 ср. часова Да 

Извод:  

На базата на направените модели на разпространението на емисиите на NH3, емитирани 

от торохранилищата се вижда, че изчислените стойности на максимално еднократните (при 

най-неблагоприятни климатични условия) концентрации на амоняк в приземния слой на 

атмосферата са под средночасовата норма, определена за този замърсител, съгласно Наредба 

№ 14/23.09.1997г.  
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5.5.4.2.4.3. Средногодишни концентрации на замърсители  

Чрез програмния продукт може да се направи оценка за средномесечното или 

средногодишното замърсяване. За тази цел при зададени параметри на изпускащите 

устройства, както и на съответните емисии, се редува целия набор от метеорологични 

параметри (посока, скорост и честота на вятъра), като се определят тези, при които се получава 

най-висока стойност на изчислената приземна концентрация. 

Съгласно нормативната уредба няма определени средномесечни ПДК. Поради тази 

причина този клон на програмата се използва най-често за определяне на средногодишните 

концентрации на замърсителите в приземния атмосферен слой.  

Входни данни: 

• Входни параметри на модела – областта, за която се пресмята замърсяването, е – 8 

000 x 8 000 метра (20 стъпки по 400 m в посока запад-изток и 20 стъпки по 400 m в 

посока север-юг); 

• Тип подложна повърхност – извънградски район;  

• Метеорология – за целите на изследването са използвани данните за средногодишна 

скорост и честота на вятъра по посоки, дадени в Таблица № II.5.5.1-5 и Таблица № 

II.5.5.1-6 и средногодишна температура на въздуха от 11,6С. 

• Параметри на източника – съгласно Таблица № II.5.5.4.2-2. Скоростта на 

гравитационно отлагане за газообразните вещества е 0 m/s. 

За пълнота на изследването на следващата фигура са показани годишните приземни 

полета (изолинии) на замърсяване с амоняк. 
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Фигура № II.5.5.4.2-5. Разпределение на приземните концентрации на NH3 при роза на вятъра 

 

 

Резултати: 
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Както се вижда от горната фигура, максималната средногодишна концентрация на 

замърсителя амоняк е многократно по-ниска от нормативно определените ПДК. В Таблица 

№ II.5.5.4.2-6. са представени обобщени резултати на изчислените максимални стойности на 

средногодишните концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферата, както 

и сравнението им с ПДК, определени в българското законодателство и посочени в т. 5.5.3 по-

горе. 

Таблица № II.5.5.4.2-6. Изчислени максимални стойности за средногодишните концентрации на 

замърсителите, емитирани от дейността на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД, в приземния слой на 

атмосферата и сравнението им с действащите  норми за КАВ  

Замър- 

сител 

Изчислена макс. 

концентрация 

Мярка Норма съгласно българското законодателство Съответ-

ствие 

Стойност Стойност Вид Наредба  

NH3 0,00510 mg/m3 0,1 

24-часова 

(няма годишна 

ПДК) 

Наредба № 

14/23.09.1997г. 
Да 

Извод: 

От направения модел на разпространение на амоняк се вижда, че максималната 

средногодишна концентрация се получава извън населени места. За този замърсител в 

българското законодателство няма определена средногодишна норма за КАВ, а има 

определена само 24 часова, която се спазва. 

5.5.5. Анализ на кумулативното въздействие 

По-долу е направен анализ на кумулативното въздействие на организираните и 

неорганизираните емисии от свинекомплекса върху най-близките населени места гр. 

Левски, с. Червена и с. Варана.  

В т. 5.5.4 по-горе са направени два модела: МОДЕЛ 1 – Математическо моделиране с 

PLUME за оценка на въздействието на емисиите на амоняк в приземния слой на атмосферата, 

очаквани от организираните източници на емисии в свинекомплекса (вентилаторите) и 

МОДЕЛ 2 – Математическо моделиране с TRAFFIC ORACLE за оценка на очакваното 

замърсяване със замърсител амоняк, изпускан в атмосферния въздух от неорганизирани 

площни източници на емисии – съоръжения за временно съхранение на течните и твърдите 

торови маси. 

Нито една от двете програми по отделно не може да направи оценка на очакваното 

замърсяване от двете групи източници на замърсяване – организирани и 

неорганизирани.  

Поради това и с цел оценка на кумулативното въздействие на емисиите от двата вида 

източници, получените резултати, записани в текстовите (DAT) файлове (DAT файла на 

амоняк получен с PLUME и DAT файла на амоняк, получен с TRAFFIC ORACLE) се сумират 

с помощта на модул SUPERPOSITION от пакета TRAFFIC ORACLE с цел да се спази 

принципът на суперпозицията, каквито са и указанията в „Методика за изчисляване 

височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на 

замърсяващи вещества в приземния слой” от 25 февруари 1998 година. Получените сумарни 

DAT файлове са дадени само на електронен носител в папка „Kumulativno vazdeistvie“.  
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Получените резултати са представени на следващите фигури, като за изчертаването им 

е ползван графичен софтуер, каквито са и указанията в „Методика за изчисляване височината 

на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи 

вещества в приземния слой” от 25 февруари 1998 година. 

На Фигура № II.5.5.4.6-1. са показани максимално еднократните полета на замърсяване 

със замърсител амоняк, при кумулативно въздействие на двата източника на емисии – 

вентилаторите и съоръженията за временно съхранение на течните и твърдите торови маси. 

От фигурата и от DAT-файла се вижда, че максималната концентрация се получава извън 

населено място, в точка с координати Х=800м. и У=4400м. и е 0.00981 mg/m3, което е по-

малко от ПДК от 0,25 mg/m3, съгласно Наредба № 14 от 23.09.1997г. 

Фигура № II.5.5.5-1. Разпределение на приземните концентрации на NH3 в посока към гр. Левски 
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На Фигура № II.5.5.5-2. са показани максимално еднократните полета на замърсяване 

със замърсител амоняк, при кумулативно въздействие на двата източника на емисии – 

вентилаторите и съоръженията за временно съхранение на течните и твърдите торови маси. 

От фигурата и от DAT-файла се вижда, че максималната концентрация се получава извън 

населено място, в точка с координати Х=5200м. и У=5200м. и е 0.01192 mg/m3, което е по-

малко от ПДК от 0,25 mg/m3, съгласно Наредба № 14 от 23.09.1997г.  

Фигура № II.5.5.5-2. Разпределение на приземните концентрации на NH3 в посока към с. Червена 

 
 

 На Фигура № II.5.5.5-3. са показани максимално еднократните полета на замърсяване 

със замърсител амоняк, при кумулативно въздействие на двата източника на емисии – 

вентилаторите и съоръженията за временно съхранение на течните и твърдите торови маси. 

От фигурата и от DAT-файла се вижда, че максималната концентрация се получава извън 

населено място, в точка с координати Х=6400м. и У=2000м. и е 0.01206 mg/m3, което е по-

малко от ПДК от 0,25 mg/m3, съгласно Наредба № 14 от 23.09.1997г. 

Фигура № II.5.5.5-3. Разпределение на приземните концентрации на NH3 в посока към с. Варана 
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На Фигура № II.5.5.5-4. са показани средногодишните полета на замърсяване със 

замърсител амоняк, при кумулативно въздействие на двата източника на емисии – 

вентилаторите и съоръженията за временно съхранение на течните и твърдите торови маси. 

От фигурата и от DAT-файла се вижда, че максималната концентрация се получава извън 

населени места, в точка с координати Х=4000м. и У=4400м. и е 0,00510 mg/m3. За замърсител 

амоняк няма определена средногодишна ПДК, а има определена само 24-часова (0,1 mg/m3), 

която се спазва.  

Фигура № II.5.5.5-4. Изолинии на концентрациите на амоняк при роза на вятъра 
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Заключение: 

От направените моделирания с програмите PLUME и TRAFFIC ORACLE за 

въздействието на производствената дейност на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД, върху 

КАВ в района и направения анализ на кумулативното въздействие в т. 5.5.4.6, може да се 

направи следния извод: обекта ще оказва влияние върху КАВ по отношение на замърсителя 

амоняк, но то ще бъде допустимо, тъй като максималните еднократни и средногодишни 

концентрации на замърсителя (включително с отчитане на взаимното кумулиране на 

източниците на емисии), ще бъдат по-ниски от нормативно определените ПДК. 

Забележка: Неразделна част от настоящата т. 5.5 е електронния носител със съответните 

DAT файлове, резултатите за максималното възможно еднократно замърсяване и 

изолиниите на приземните концентрации, получени чрез програмните продукти PLUME 

и TRAFFIC ORACLE (Приложение № II.5.5-1). 

5.6. Контрол и измервания. 

Изпусканите организирано вентилационни газове имат произход на газове, генерирани 

в работна среда. Собствен мониторинг се предвижда посредством изчисляване на годишните 

количества на замърсителите, съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането 

и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).  
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Допълнително във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 

15.02.2017г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното 

отглеждане на птици или свине, операторът ще извършва мониторинг/оценка, с честота 

веднъж годишно, на емисиите на прах и амоняк, чрез използване на емисионни коефициенти 

(за по-голяма яснота виж т. 3 Използване на НДНТ). 

Операторът ще докладва като част от ГДОС информацията свързана с прилагането на 

ЕРИПЗ и Решение 2017/302/ЕС.  

Изпускащите устройства/вентилаторите, които ще се експлоатират на площадката не 

подлежат на собствени непрекъснати и/или собствени периодични измервания съгласно 

изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и 

Инструкция № 1 от 2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, 

съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 

източници (ДВ бр.69/2003 год.). 

Не са представени протоколи от измервания, тъй като такива не са провеждани. 

Не са изградени и не се предвижда изграждането на пробовземни точки за мониторинг 

на емисиите във въздуха, тъй като източниците на емисии на площадката на свинефермата 

(вентилаторите) не подлежат на мониторинг.  

Отопляването на производствените помещения за новородени и подрастващи прасета 

ще се осъществява чрез газови джетове, използващи като гориво природен газ. Към джетовете 

няма изпускащи устройства.  Поради това, както и че топлинната мощност на всеки агрегат е 

под 0,5 MW, то съгласно Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 на Наредба № 1/27.06.2005г. 

изпускащите устройства към газовите отоплителни котли не подлежат на нормиране и 

мониторинг.  

Таблица 5.5.1. към заявлението не е попълнена, тъй като е неприложима за дейността. 

6. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВОДИТЕ. 

 На територията на свинекомплекса на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД се формира 

следните потоци отпадъчни води: 

• Смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води, коийто 

включва: 

− производствени отпадъчни води – торови маси от животновъдни сгради; 

− битово-фекални отпадъчни води - от персонала, вследствие 

задоволяването на питейно-битовите му потребности, включително 

отпадъчни води от душовете в сградата на санитарния филтър. 

• Дъждовни води – от отводняване на покривни площи и облицовани терени на 

свинекомплекса 

Смесения поток отпадъчни води не се зауства във воден обект и/или градска 

канализация. Не се извършва пренос на отпадъчни води извън площадката на свинефермата 
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(до ПСОВ). Образуваните такива се третират като страничен животински продукт и се 

използват за наторяване на земеделски земи. 

Изградената система за събиране дъждовни води предотвратява заустването им във 

воден обект. 

 Схема на канализационната мрежа на площадката е показана в Приложение № ІI.6.1-1. 

6.1. Смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води. 

Площадката на свинекомплекса е с разделна канализационна система за битово-

фекални и производствени отпадъчни води. Двата потока отпадъчни води се смесват в 

събирателен резервоар преди сепаратори. Производствените отпадъчни води се формират при 

измиване на помещенията за животни и при хидравлично почистване на каналите в които се 

събират отделяните екскременти. Торовите маси от животновъдните помещения се събират в 

подподовото пространство, разделено от решетъчен под, по системата „водна възглавница“. 

Сградите са преустроени и са на напълно скарови подове с водна възглавница във вани за 

събиране. Водната възглавница спомага за по-пълно разтваряне на отделяните в 

канализационната система замърсители и намаляването на твърдият остатък в отпадъчните 

води. Вътрешната канализация е самостоятелна за всяка сграда. 

Торовата маса от свинекомплекса, посредством изградена обектова канализационна 

система достига до площадката на бившата ЛПСОВ при необходимаост или в края на всеки 

жизнен цикъл. Количеството торова маса се изпраща към сепаратори (два броя), където става 

разделянето на твърдата от течната фаза. Твърдата торова маса ще попада на четири изолирани 

бетонни площадки в обособени бетонови клетки откъдето след узряване ще се извозва за 

наторяване. Торохранилищата за твърда торова маса са снабдени с дренажна система за 

улавяне на дренирали течности, отвеждаща ги в специализиран резервоар на площадката на 

бившата ПСОВ и в резервоарите за течна маса. Течната торова маса постъпва посредством 

тръбопроводна система и помпени агрегати в изолирани открити наземни и вкопани 

железобетонни резервоари, откъдето след узряване се извозва за наторяване при спазване на 

Правила за добра земеделска практика утвърдени със Заповед № РД 09-501/23.07.2014 г. 

Правилата за добра земеделска практика са разработени в изпълнение на изискванията на 

Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници, (обн., ДВ, бр.27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г. изм. ДВ. бр.97 от 9 

Декември 2011г.). Съгласно раздел 1 от утвърдените правила за разглеждания район е 

забранено разпръскването на органичен тор от 1 ноември до 5 февруари (97 дни) и е 

необходимо съхранение на течната тор поне 6 месеца, включващ периода с действащи 

забрани. 

Върху повърхността на течните торови маси в резервоарите се формира и поддържа 

естествена твърда собствена кора, недопускаща отделяне на емисии на амоняк. Течните 

торови маси няма да се разбъркват в процеса на съхранение, което също допринася за 

снижаване на емисиите. След узряването на торовата маса с помощта на цистерни тя ще се 

извозва до земеделските земи на селските стопани за внасяне в почвата. 

При екстремни и/или аварийни ситуации (авариен разлив, запълване на резервоарите и 

др.) част от торовата маса ще се транспортира по тръбопровод в буферна лагуна разположена 

в ПИ № 000022 – извън площадката на инсталацията. Тя не е предвидена за постоянно 

съхранение на торова маса, а само като допълнителен обем, приемащ торовите течности по 

необходимост. Лагуната е разделена на няколко сектора (пет вместимости с железобетонно 
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дъно и берми 4 х 20 000 m3 и 1 х 80 000 m3). Дори и при максимално количество на валежите, 

попадналите в лагуната и резервоарите атмосферни води няма да имат възможност да преливат 

и замърсяват факторите на околната среда, т.к. резервоарите и секторите са с двойноармирана 

железобетонна конструкция и с голям наличен обем. 

Поради значителната отдалеченост на лагуните същите не са представени на 

изисканата схема, представена в Приложение № II.6.1.1. Смесения поток отпадъчни води се 

подава към лагуната единствено при запълване на резервоара, който се намира на площадката. 

Препомпване до лагуните може да се извърши и при планувани ремонтни дейности. 

Битово фекалните отпадъчни води от административната сграда и санитарните 

помещения на площадката също се заустват  в междинния резервоар. 

На следващата блок-схема е представена последователността, вида и броя на 

съоръженията към описаната система. 

Фигура № II.6.1. Блок-схема на система за събиране, третиране и съхранение на торови маси. 

 

 

ТЕЧНО НАТОРЯВАНЕ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЛОЩИ 

Събирателни 

резервоари 

Изсушителни полета 

ЛАГУНА 2 

сепаратор 

ЗА 
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ОТЦЕДЕНА 
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Канализационната система на площадката е изградена от тръби ПЕВП ф110 и свързва 

животновъдните сгради, административната сграда, филтър, събирателна шахта, помпената 

станция и резервоара. Подробна схема на канализационната система на площадката, както и 

налините и предвидените съоръжения за третиране на торовите маси е представена в 

Приложение № II.6.1.1. 

До настоящия момент дружеството не разполага с разработена инструкции за 

периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на 

площадката. 

6.1.1. Пречиствателни съоръжения за производствени и битово-фекални отпадъчни 

води. 

 На площадката не са разположени и не се експлоатират  пречиствателни съоръжения за 

производствени и битово-фекални отпадъчни води. 

6.1.2. Емисии. 
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6.1.2.1. Производствени води /торови маси/ 

Не се извършва заустване на производствени отпадъчни води във воден обект и/или 

градска канализация. Не се извършва пренос на производствени отпадъчни води извън 

площадката на свинефермата (до ПСОВ). Образуваните такива се третират като страничен 

животински продукт и се използват за наторяване на земеделски земи. 

Справка за наличните съоръжения и техните обеми за съхранение на течна торова маса 

е представена в следващата таблица. 

Таблица № II.6.1.2.1-1. Капацитет на съоръженията за съхранение на торoви маси (номер на позицията по 

Генералния план). 

№ Съоръжение Обем, m3 

80 бетонов басейн 6 224.00 

79 бетонов басейн 2 618.70 

78 бетонов басейн 3 736.00 

77 ПС сурова вода 250.00 

82 бетонов басейн 1 706.90 

84 бетонов басейн 500.00 

81 черпателен резервоар 500.00 

83 ПС към лагуна 500.00 

69 бетонов басейн 640.00 

63 резервоар 3 088.00 

64 резервоар 3 088.00 

65 резервоар 3 088.00 

    25 939.60 

 ретензионна лагуна   

  клетка № 1 80 000 

  клетка № 2 20 000 

  клетка № 3 20 000 

  клетка № 4 20 000 

  клетка № 5 20 000 

  ОБЩ ОБЕМ 186 189 

За извършването на адекватна оценка на предвидения обем за съхранение на течна 

торова маса от значение е количеството на формираните торови маси. Съгласно референтен 

документ Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of 

Poultry or Pigs 2017 емисионни фактори за различните категории животни, които ще се 

отглеждат в комплекса са: 

− Свиня-майка - 5,8 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported for daily and annual 

production of manure, urine and slurry by different pig categories, Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 

2017/; 

− Малки прасета /сукалчета/ - 0,5 – 0,9 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported 

for daily and annual production of manure, urine and slurry by different pig 

categories, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive 

Rearing of Poultry or Pigs 2017/; 

− Подрастващи - 1,3 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported for daily and annual 

production of manure, urine and slurry by different pig categories, Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 

2017/; 
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− Прасета за угояване – 1,1 – 3.1 m3/yr /Table 3.39: Range of levels reported for daily 

and annual production of manure, urine and slurry by different pig categories, Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry 

or Pigs 2017/; 

Годишните количества на формирани торови маси /суспензия/ е определен на база 

максималния капацитет на инсталациите предвид факта, че повечето от категориите животни 

са физически на площадката за различни периоди /месец, три месеца или повече от година/, а 

емисиионните фактори са представени в годишен аспект. Максималния брой скотоместа е: 

• свине майки и бозаещи прасета – разработена е технология за отглеждането на 

2250 възрастни животни свине майки 300 ремонтни свине. Производствения 

процес е планиран и организиран така, че ще се отглеждат свине-майки от 

различни физиологични състояния, нерези и прасета бозайници. Осигурени са 

необходимите скотоместа; 

• подрастващи прасета – организацията на производствения процес е организиран 

така, че да се отглеждат прасета с живо тегло от 7 kg до достигане на 30-35 kg 

живо тегло. Осигурени са 12 000 скотоместа; 

• прасета за угояване - Организацията на производствения процес е планиран 

така, че да се отглеждат прасета от 30 kg живо тегло до кланично тегло в 

границите 110-115 kg. живо тегло. Осигурени са 20800 скотоместа. 

Изчисленията са представени в следващата таблица: 

Таблица № II.6.1.2.1-2. Прогнозни количества на формираните торови маси 

№ максимален капацитет 

бр. 

емисионен фактор 

m3/yr 

обем на формираните торови 

маси 

m3/yr 

1 2550 5.1 13 005 

2 12000 0.5 6 000 

3 12000 1.3 15 600 

4 20800 1.1 22 880 

ОБЩ ОБЕМ 57 485 

Отделно от това към тази фракция се добавя и 15% вода от съпътстващи дейности 

(технологията на отглеждане на прасетата е върху изцяло скаров под над торови вани, които 

преди зареждане на животните в дадено хале се пълнят до определено ниво с вода за 

осигуряване на т.н. „воден филм“ над торовите маси. От тук идва основната част от водата за 

съпътстващи дейности. При почистването на халетата също се използва минимално 

количество вода, която по гравитачен път също попада в торовите вани. При пиенето на вода 

от поилките, също е възможно (при нерегламентирани течове) част от водата да попадне в 

торовите вани). 

57 485 + (57 485 х 20%) = 68 982 m3/yr 

Към това количество трябва да се прибавят и битово-фекалните води от персонала. От 

работещите на обекта 70 души ще се формират годишно около 1 350 m3 битово-фекални води 

(по около 3.7 m3/d), тъй като, съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, 

изграждане и експлоатация на канализационни системи на МРРБ (Обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 275 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.) средната денонощна отводнителна норма се приема 90 % от 

средноденонощното потребление на вода за питейно-битови нужди, което приемаме за 1500 

m3. 

Или общото количество торови маси, формирано от всички дейности ще е:  

68 982 + 1350 = 70 332 m3/yr 

При сепарирането на торовата маса се получава 20% твърда и 80% течна фракция. 

Следователно годишното производство на течната фракция от торовата маса е: 

70 332 х 80% = 56 266 m3/yr течна торова маса. 

Оценка времепрестоят на формираните течни торови маси във всяко едно съоръжение 

по отношение изискването на нитратната директива и действащите правила за добра 

земеделска практика е представена в следващата таблица. 

Таблица № II.6.1.2.1-3. Оценка на съоръженията за съхранение на течни торови маси (номер на позицията 

по Генералния план) 

№ Съоръжение Обем, m3 Период за запълване,  дн. 

79 бетонов басейн 6 224.00 40 

77 бетонов басейн 2 618.70 17 

82 бетонов басейн 3 736.00 24 

69 ПС сурова вода 250.00 2 

80 бетонов басейн 1 706.90 11 

78 бетонов басейн 500.00 3 

81 черпателен резервоар 500.00 3 

83 ПС към лагуна 500.00 3 

84 бетонов басейн 640.00 4 

63 резервоар 3 088.00 20 

64 резервоар 3 088.00 20 

65 резервоар 3 088.00 20 

    25 939.60 168 /6 месеца/ 

 ретензионна лагуна     

  клетка № 1 80 000 519 

  клетка № 2 20 000 130 

  клетка № 3 20 000 130 

  клетка № 4 20 000 130 

  клетка № 5 20 000 130 

  ОБЩ ОБЕМ 185 939 1 206 /повече от 3 години/ 

Таблица № II.6.1.2.1-4. Оценка на съоръженията за съхранение на твърди торови маси (номер на позицията 

по Генералния план) 

№ Съоръжение Обем, m3 Период за запълване,  дн. 

85 бетонова площадка 1 500 39 

86 бетонова площадка 1 500 39 

87 бетонова площадка 2 400 62 

88 бетонова площадка 2 400 62 

 ОБЩ ОБЕМ 7 800 202 /повече от 6 месеца/ 
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При дейностите, предмет на инвестиционното предложение, следва да се вземат в 

предвид разпоредбите на Директива 91/676/ЕЕС наричана за кратко Нитратна директива. 

Нитратната директивата определя минимални изисквания за съхранението на 

животински тор, с цел предоставяне определено ниво на обща защита от замърсяване на 

всички типове води, както и допълнителни изисквания за съхранение на оборския тор в 

уязвимите зони. НДНТ представлява проектиране на съоръжения за съхранение на тор с 

достатъчен капацитет до по-нататъшно оползотворяване или торене на почвата. Необходимия 

капацитет зависи от конкретните климатични условия в региона и периодите, в които 

наторяването не е възможно. При съхранение на торовите маси на временни купчини НДНТ е 

те да се позиционират на далеч от чувствителни рецептори, като например, населени места, 

както и речни корита (включително полски канавки). 

Нитратната директива определя изискванията при извършване на торене на почвите, с 

цел защита срещу замърсяване с азотни съединения, както и допълнителни разпоредби за 

прилагане на оборски тор в определени уязвими зони. За равнинните райони на Северна 

България на тежки по механичен състав почви най-добър ефект дава заораването на 

полуразложения оборски тор с дълбоката оран срещу пролетни окопни култури. От 

извършването на основната обработка до засяването на пролетниците има достатъчно време, 

за да се минерализира част от органичното вещество и хранителните елементи да преминат в 

усвоима форма. 

Съгласно Правилата за добра земеделска практика, приети със Заповед № РД-09-

550/02.08.2016 г. на министър на земеделието и храните периоди през които разпръскването 

на подобряващи почвата вещества не е допустимо са: 

− от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, 

Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, 

Ямбол, София - град, София - област, Перник и Кюстендил). 

− от 1 ноември до 25 февруари за Северна България (области Барна, Враца, 

Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, 

Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен). 

− от 1 ноември до 5 февруари на площи с едногодишни култури, засети през есента 

(есенници). 

− от 1 ноември до 25 февруари на свободни площи, подготвени за засяване и 

засаждане на земеделски култури. 

− от 15 ноември до 25 февруари при създаване на нови овощни насаждения. При 

тях по изключение се допуска внасяне на оборски тор до 15 ноември. 

Стопанството  следва да  разполага  с  добре  построено  съоръжение  или  резервоар. 

Капацитетът  (обемът)  му  зависи  от  броя,  вида  на  животните  и  от продължителността на 

периода на съхранение (най-малко 6 месеца), включващ периода на забрана за използване на 

азотсъдържащи торове. 

Описаните в Таблица № 3.2.1-3. срокове съответстват на заложените срокове по т. 1 и 

т. 4, раздел 1 от Правила за добра земеделска практика. Правилата за добра земеделска 

практика са разработени в изпълнение на изискванията на  Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра 

на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и 

продоволствието (обн., ДВ, бр.27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.). 
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Видно от изчисленията при експлоатацията на свинекомплекса ще бъдат достатъчни 

наличните стоманобетонови съоръжения на площадката. Ретензионната лагуна ще се използва 

единствено при форсмажорни обстоятелства. 

Високото съдържание на органична маса, макро и микроелементи в оборския тор от 

свинефермите го определят като особено добър за торене на селскостопанските култури за 

подобряване на почвеното плодородие и повишаване добивите от земеделски култури. 

Внесената органична маса от течния оборски тор подобрява водно-физическите свойства на 

почвата, запасява я с макро и микроелементи, биологически активни вещества и повишава 

общата биогенност на почвата. Оборският тор не съдържа токсични вещества, които биха 

оказали неблагоприятно влияние върху почвата, растенията, хората и животните. 

6.1.2.2. Битово-фекални отпадъчни води 

Съгласно Чл. 16, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на канализационни системи (Обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; изм. и 

доп., бр. 82 от 2014 г.) средното денонощно количество на битовите отпадъчни води от 

урбанизираните територии (в т.ч. обектите за обществено обслужване) се определя въз основа 

на максималният брой жители за икономически обоснован експлоатационен срок. Средната 

денонощна отводнителна норма се приема 90 % от средноденонощното потребление на вода 

за питейно-битови нужди и за общественообслужващи сгради за съответния период. 

 На основание на нормативните изисквания среднодневното количество отпадъчни води 

се изчислява по следната формула: 

Qср.дн = (Qвод. Год х 90%) / 365 

или 

Qср.дн = (1500 х 90%) / 365 = 1350 / 365 = 3,699 m3/d 

Съгласно Чл. 16, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на канализационни системи (Обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; изм. и 

доп., бр. 82 от 2014 г.)  максималното часово количество на битовите отпадъчни води от 

урбанизираните територии се определя, като средното денонощно количество на битовите 

отпадъчни води се умножи с максималния коефициент на обща неравномерност (Ко,макс), който 

се изчислява по формулата: 

              

K
Q

o , ,

,
,макс

ср.ден

= +1
2 5

0 22

        (1) 

където Qср.ден е средното денонощно водно количество на битовите отпадъчни води от 

урбанизираната територия, l/s. Максималната стойност на Ко,макс е 3,5. 

 По посочената формула е изчислен максимален коефициент на обща неравномерност 

(Ко,макс) за този поток, който е 2,88. 

 Изчисляваме максимално часовото количество отпадъчни води по формулата: 

 Qмакс. ч. = (3,699 / 24) х 2,88 = 0,444 m3/h 
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Количествата на формираните битово-фекални отпадъчни води при експлоатацията на 

инсталациите са: 

• максимално часово – 0,444 m3/h; 

• средно денонощно – 3,699 m3/24h; 

• максимално годишно – 1350 m3/y. 

Към настоящия момент оператора не е задължен и не е извършвал собствен мониторинг 

на формираните битово-фекални отпадъчни води. Същите се управляват като част от смесен 

поток отпадъчни води /торови маси/. 

Битово – фекалните отпадъчни води са със слабо органично замърсяване. В тези 

отпадъчни води не са налични вещества от Списък I и Списък II и Приложения 2 и 5 на 

Наредба № 6/09.11.2006 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Приложения №№ 1 и 2 на Наредба 

№ 1/07.07.2000 г. за проучването ползването и опазването на подземните води. 

От изброените в Приложение № 8 на ЗООС групи замърсяващи вещества в битово-

фекалните отпадъчни води могат да се съдържат следните замърсители: 

− Суспендирани материали – неразтворени вещества с органичен и неорганичен 

характер; 

− Вещества, които имат неблагоприятно влияние върху кислородния баланс (и 

могат да бъдат измервани с параметри, като биологично потребление на 

кислород (БПК), химично потребление на кислород (ХПК) и други) – 

характерни замърсители в битово-фекалните отпадъчни води са БПК и ХПК. 

Концентрациите на тези замърсители в поток битово-фекални отпадъчни води варира с 

малки стойности. До настоящия момент оператора няма задължение за извършване 

мониторинг на поток битово-фекални отпадъчни води. 

Схема на канализационната мрежа на площадката и точките на заустване е представена 

в Приложение № II.6.1-1. 

6.1.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти. 

Смесен поток производствени /торови маси/ и битово-фекални отпадъчни води не се 

зауства в повърхностен воден обект или селищна канализационна система. Торовите маси се 

предават за наторяване на земеделски земи на основание на склчен договор /Приложенеи № 

II.6.1.2./.  

6.1.4. Контрол и измерване. 

Към настоящия момент не се извършва измерване количествата образувани торови 

маси и битово-фекални отпадъчни води от дейността на свинефермата. 

6.2. Дъждовни води. 

Попадналите на площадката на свинекомплекса атмосферни води се събират и 

отвеждат от система от дъждоприемни решетки, канавки и канализационни колектрои. 
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Дъждовните води преминават през каломаслоуловител исе събират в събирателен 

резервоар. Не се извършва заустване на дъждовни води в повърхностен воден обект. 

Схема на канализационната мрежа на площадката и точките на заустване е представена 

в Приложение № II.6.1-1. 

6.2.1. Пречиствателни съоръжения за дъждовни води. 

 На площадката на инсталацията се експлоатират пречиствателно съоръжение за 

дъждовни води – стандартен каломаслоуловител. 

 Дъждовните води се влива в утаителя, където твърдите частици като пясък, глина, 

малки камъчета се утаяват и отлагат на дъното, а леките и лесноотделими петролни продукти 

остават на повърхността. Във втората секция става улавянето на петролните прозукти чрез 

специално устройство, наречено ректификатор. Освободените петролни продукти се 

натрупват на повърхността, а пречистената вода преминава през средната част на 

ректификатора и изтича през изходен тръбопровод. 

 На площадката на инсталацията са предприети следните мерки за опазване на 

дъждовните води от замърсяване: 

− забрана за товаро-разтоварни дейности на места, които не са пригодени за тази 

цел – тези дейности се извършват единствено на облицовани /бетонирани/ 

площадки в непосредствена близост до съответните складови помещения или 

съоръжения; 

− забрана за складиране на открито на вещества и материали, които могат да 

попаднат в почвите и водите; 

6.2.2. Емисии. 

Дъждовните води, които средногодишно падат върху цялата площадка са от порядъка 

на 32100 m3/a. От тях една част се изпаряват, други се оттичат по терена и дъждовната 

канализация, а трети инфилтрират /в небетонираните зони/. 

За да оценим количествата формирани дъждовни води сме заложили следните 

параметри: 

− Площта на целия незастроен и непрокрит терен е около 142 000 m2; 

− Площта на застроените площи (сграден фонд) е около 55000 m2; 

− Площта на асфалтобетоновото покритие е 12000 m2; 

От формираните в годишен аспект дъждовни води (32 100 m3) една част се изпаряват, 

други се оттичат по терена и дъждовната приемна траншея, а трети инфилтрират в 

небетонираните зони. Отчитайки стойностите на евапотранспирацията за района по 

емпиричната формула на Turk (/480) се вижда, че само 15% от валежите отиват като 

повърхностен и подземен отток. 

Qд,ор = Qt.Фi.Fi = 318 l/s/ha х Фi х Fi = 4,246 m³/ha - Оразмерителното водно количество, 

при дъжд с 5-минутна интензивност и Р = 0,5 г. 
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Qд,ор = 4,246 m3/ha х F = 20,974 ha = 89,0556 m³ х 360 дни = 32 505 m³ (Оразмерителното 

водно количество за цялата площадка) 

Тогава 15% от Qд,ор (32 505) са 4875,75 m³/y (остатъчно дъждовно водно количество, 

което ще попада и ще се отвежда от дъждовната канализационна с-ма на площадката). 

Тези води могат да бъдат замърсени главно с неразтворени вещества /в т.ч. прах и кал/ 

и евентуално с нефтопродукти при контакта си с терена, (ако територията на обекта е 

замърсена с такива вещества). На този етап третиране на тези води ще се извършва в 

каломослоуловител, разположен на площадката на бившата ЛПСОВ.  

Тези води не се заустват в градска канализационна система и/или повърхностни водни 

обекти. 

След пречистването им в каломаслоуловител същите ще се събират в стоманобетонов 

басей. Събраните води ще се използват основно за запълване на водните възглавници в 

животновъдните сгради и напояване на зелени площи. 

6.2.3. Контрол и измерване. 

Операторът не извършва измерване на количествата заустени дъждовни води от 

площадката на свинекомплекса. 

7. ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

7.2. Образуване на отпадъци. 

За дейностите по управление на отпадъците на територията на „СВИНЕКОМПЛЕКС 

ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана, са изготвени работни листи /Приложение № II.7.1-1/ 

за всички видове отпадъци, които ще се образуват на площадката, съгласно Чл. 7, ал. 1, т. 1 от 

Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на околната среда и 

водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. 

бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

Образуваните отпадъци от дейността на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - 

свинекомплекс с. Варана са представени по видове, съгласно класификацията на отпадъците с 

кодове и наименования съгласно Приложение № 1 към Чл. 5, ал. 1 на Наредба № 2 за 

класификация на отпадъците (Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра 

на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 

2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

Информацията относно количествата генерирани в „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД 

- свинекомплекс с. Варана отпадъци са представени в таблиците към т. 7.2. в настоящето 

заявление. Годишните количества отпадъци са по проектни данни на инсталацията и ще се 

генерират от цялата производствена дейност на дружеството. Същите са максимално 

допустимите на база съществуващата технология. 

1. Метални отпадъци 

 Състав на отпадъка – желязо, сплави 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 281 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

 Източници: бракувани детайли от съоръжения на цялата площадка 

Периоди на образуване: периодично 

Количество: 

Метални отпадъци 

t/y 5,0 

Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

02 01 10 - Метални отпадъци 

2. Хартиени опаковки. 

Отпадъци от опаковки на суровини и материали. 

Състав на отпадъка - твърд отпадък, неопасен 

 Източници: от цялата площадка 

Периоди на образуване: постоянно 

Количество: 

Хартиени опаковки 
t/y 6,0 

Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки 

3. Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от 15 02 02 

 Състав на отпадъка – памучни тъкани и синтетични тъкани- полиестерни, полиакрилни 

 Източници: употребени работни облекла и предпазни средства 

Периоди на образуване: периодично 

Количество: 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, 

предпазни обекла 

t/y 1,5 
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Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 

Обобщени данни за образуваните производствени неопасни отпадъци от цялата 

производствена площадка са представени в следващата таблица. 

Таблица № II.7.2-1. Производствени отпадъци образувани от цялата площадка. 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 

Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Метални отпадъци 
02 01 10 5 Да 

Да - 

външни фирми 
Не 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 6 Да 

Да - 

външни фирми 
Не 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 1,5 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни фирми 

7.2.2. Опасни отпадъци 

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

Процесите на дезинфекция изискват доставката на различни по вид препарати. Те са в 

различни опаковки, след изпразването на които, се генерират като опасен отпадък. 

Състав на отпадъка – твърдо състояние, предимно пластмасови опаковки с опасни 

свойства - Н4, Н6, Н8  

 Източници: от дезинфектанти и биоциди 

Периоди на образуване: периодично 

Количество: 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 
t/y 0,5 

Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

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

опасни вещества. 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 283 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

2. Отпадъци,чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции. 

Процесите на отглеждане на свине, се изискват манипулации подобавяне на различни 

лекарствени препарати, добавки, витамини и др, предимно перорално. След тяхната употреба 

се генерират като опасен отпадък. 

Състав на отпадъка – твърдо състояние, предимно пластмасови или композитни 

материали, с опасни свойства - Н4, Н6, Н8  

 Източници: от медикаменти 

Периоди на образуване: периодично 

Количество: 

Отпадъци,чието събиране и обезвреждане е обект на 

специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 
t/y 0,1 

Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

18 02 02* - Отпадъци,чието събиране и обезвреждане е обект на специални 

изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 

3. Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 

Образува се при подмяна на негодни да по-нататъшна употреба осветителни тела на 

площадката на свинекомплекса. 

Състав на отпадъка – твърдо състояние, с опасни свойства Н6, Н14,  

 Източници: от осветителни тела на площадката на свинекомплекса. 

Периоди на образуване: периодично, при подмяна 

Количество: 

Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
t/y 0,5 

Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

20 01 21* – Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

Обобщени данни за образуваните опасни отпадъци от цялата производствена площадка 

са представени в следващата таблица. 
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Таблица № II.7.2-2. Опасни отпадъци образувани от цялата площадка. 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 

Предварит

елно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0,5 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни фирми 

Отпадъци, чието 

събиране и обезвреждане 

е обект на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции 

18 02 02* 0,1 Да Не 
Да - 

външни фирми 

Луминесцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 0,5 Да 

Да - 

външни фирми 

Да - 

външни фирми 

7.2.3. Строителни отпадъци. 

1. Бетон 

 Отпадъци от строително-ремонтни дейности на площадката на свинекомплекса 

Състав на отпадъка - твърд отпадък, бетон 

 Източници: при реализацията и при ремонтни дейности на площадката. 

Периоди на образуване: периодично 

Количество: 

Смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки, фаянсови и 

керемични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 

t/y 1000 

Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

 17 01 01 – Бетон 

2. Тухли 

 Отпадъци от строително-ремонтни дейности на площадката на свинекомплекса 

Състав на отпадъка - твърд отпадък, тухли 

 Източници: при реализацията и при ремонтни дейности на площадката. 

Периоди на образуване: периодично 
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Количество: 

Смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки, фаянсови и 

керемични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 

t/y 500 

Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

 17 01 02 – Тухли 

3. Желязо и стомана 

 Състав на отпадъка - твърд отпадък,  неопасен, съдържа желязо 

 Източници: при ремонтни дейности на площадката. 

Периоди на образуване: периодично 

Количество: 

Желязо и стомана 

t/y 70 

Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

17 04 05 - Чугун и стомана 

4. Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 

02 и 17 09 03 

 Състав на отпадъка - твърд отпадък,  неопасен, съдържа смес от строителни материали 

 Източници: при ремонтни дейности на площадката. 

Периоди на образуване: периодично 

Количество: 

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

t/y 1000 

Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите 

в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
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Таблица № II.7.2-3. Строителни отпадъци образувани от цялата площадка. 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 
Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Бетон 17 01 01 1000 Да 
Да - 

външни фирми 
Да - 

външни фирми 

Тухли 17 01 02 500 Да 
Да - 

външни фирми 
Да - 

външни фирми 

Чугун и стомана 17 04 05 70 Да 
Да - 

външни фирми 
Не 

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите 

в 17 09 01, 17 09 02 и 17 

09 03 

17 09 04 1000 Да 
Да - 

външни фирми 
Да - 

външни фирми 

7.2.4. Битови отпадъци. 

1. Смесени битови отпадъци 

Отпадъци, които се образуват от административната и битова дейност на площадката 

на свинекомплекса. 

Състав на отпадъка - твърд отпадък, неопасен 

 Източници: от административно - битова дейност 

Периоди на образуване: ежедневно 

Количество: 

Смесени битови отпадъци 
t/y 15 

Код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.). 

20 03 01 - Смесени битови отпадъци 

Обобщени данни за образуваните битови отпадъци от цялата производствена площадка 

са представени в следващата таблица. 

Таблица № II.7.2.4-1. Битови отпадъци образувани от производствената площадка. 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 
Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 15 Да Не 
Да - 

външни фирми 
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7.3. Приемане на отпадъци. 

 На площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана не се 

извършва приемане на отпадъци.  

7.4. Предварително съхраняване на отпадъци. 

7.4.1. Площадка за предварително съхранение на опасни отпадъци - № 1 

Площадка № 1 за предварително съхранение на опасни отпадъци е закрита, с облицован 

под, част от сграда № 43 /бивш склад ГСМ/ 

На площадката се съхраняват следните отпадъци: 

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

вещества – код 15 01 10* 

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

оглед предотвратяване на инфекции - код 18 02 02* 

• Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – код 20 01 21* 

Площадката за предварително съхранение на опасни отпадъци отговаря на 

изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията за третиране и 

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

(Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Съхраняваните отпадъци не принадлежат към групите по т. 3.3.4. на Приложение № 2 

на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обн. ДВ бр. 29/1999 год.). 

Капацитет на площадката – 8 m2 - закрита; 

Наличие на ограда – площадката е обособена в рамките на съществуваща сграда 

Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – не 

Разстояние до инсталацията за обезвреждане – няма такава на площадката 

Разстояние до най-близката сграда – част от спомагателна сграда № 43 

Начин на достъп до площадката – ограничен 

Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – Отговаря на 

Наредба № 2/1994 г., ПСТН. 

Наличие на система за измиване на контейнерите – не 

Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води от площадката – не 

се формират такива. 

Наличие на адсорбенти за събиране на разливи от площадката – да, сяра и абсорбенти 
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Площадка за резервоари за съхранение – не 

Площадката за временно съхранение на опасни и производствени отпадъци отговаря на 

изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията за третиране и 

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

(Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Местата за предварително съхранение на опасни и производствени отпадъци са 

посочени на Генерален план на площадката  /Приложение № II.7.4-1/. 

7.4.2. Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 2 

Площадка за предварително съхранение на производствени неопасни отпадъци е част 

от сграда № 43 /бивш склад ГСМ/. 

На площадката се съхраняват следните отпадъци: 

• Хартиени и картонени опаковки – код 15 01 01; 

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

различни от упоменатите в 15 02 02 - код 15 02 03; 

Площадката за предварително съхранение на производствени отпадъци от 

производствените площи на дружеството отговаря на изискванията на Приложение 2, към 

член 12 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Съхраняваните отпадъци не принадлежат към групите по т. 3.3.4. на Приложение № 2 

на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Капацитет на площадката – 8 m2; 

Наличие на ограда – не 

Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – не 

Разстояние до инсталацията за обезвреждане – няма такава на площадката 

Разстояние до най-близката сграда – част от сграда № 43 

Начин на достъп до площадката – ограничен 

Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – Отговаря на 

Наредба № 2/1994 г., ПСТН. 

Наличие на система за измиване на контейнерите – не 

Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води от площадката – не 

се формират такива. 
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Наличие на адсорбенти за събиране на разливи от площадката – не; 

Площадка за резервоари за съхранение – не 

Площадката за временно съхранение на опасни и производствени отпадъци отговаря на 

изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията за третиране и 

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

(Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

7.4.3. Площадки за предварително съхранение на строителни отпадъци - № 3 

Площадка за предварително съхранение на строителни отпадъци - открита, 

непосредствено до сграда № 43. 

На площадката се съхраняват следните отпадъци: 

• Метални отпадъци – с код 02 01 10 

• Чугун и стомана - с код 17 04 05 

Площадката за предварително съхранение на строителни отпадъци от строителни и 

ремонтни дейности, отговаря на изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с 

ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Съхраняваните отпадъци не принадлежат към групите по т. 3.3.4. на Приложение № 2 

на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Капацитет на площадката – 30 m2; 

Наличие на ограда – площадката е обособена в рамките на площадката на 

свинекомплекса – да 

Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – да 

Разстояние до инсталацията за обезвреждане – няма такава на площадката 

Разстояние до най-близката сграда – 5 м 

Начин на достъп до площадката – ограничен 

Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – Отговаря на 

Наредба № 2/1994 г., ПСТН. 

Наличие на система за измиване на контейнерите – не 

Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води от площадката – не. 

Наличие на адсорбенти за събиране на разливи от площадката – не 
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Площадка за резервоари за съхранение – не 

Площадката за временно съхранение на производствени отпадъци отговаря на 

изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията за третиране и 

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

(Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Местата за предварително съхранение на опасни и производствени отпадъци са 

посочени на Генерален план на площадката  /Приложение № II.7.4-1/. 

7.4.4. Площадки за предварително съхранение на строителни отпадъци - № 4 

Площадка за предварително съхранение на строителни отпадъци - открита, 

непосредствено до сграда № 43. 

На площадката се съхраняват следните отпадъци: 

• Бетон – с код 17 01 01 

• Тухли - с код 17 01 02 

• Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03 с код 17 09 04 

Площадката за предварително съхранение на строителни отпадъци от строителни и 

ремонтни дейности, отговаря на изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с 

ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Съхраняваните отпадъци не принадлежат към групите по т. 3.3.4. на Приложение № 2 

на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Капацитет на площадката – 30 m2; 

Наличие на ограда – площадката е обособена в рамките на площадката на 

свинекомплекса – да 

Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – да 

Разстояние до инсталацията за обезвреждане – няма такава на площадката 

Разстояние до най-близката сграда – 5 м 

Начин на достъп до площадката – ограничен 

Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – Отговаря на 

Наредба № 2/1994 г., ПСТН. 

Наличие на система за измиване на контейнерите – не 

Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води от площадката – не. 
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Наличие на адсорбенти за събиране на разливи от площадката – не 

Площадка за резервоари за съхранение – не 

Площадката за временно съхранение на производствени отпадъци отговаря на 

изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията за третиране и 

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

(Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Местата за предварително съхранение на опасни и производствени отпадъци са 

посочени на Генерален план на площадката  /Приложение № II.7.4-1/. 

 Битовите отпадъци, образувани от пребиваването на персонала обслужващ 

инсталацията за интензивно отглеждането на свине на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД, се 

събират в контейнер обслужван от специализиран фирма – определена от Община Левски 

сметосъбираща фирма. 

Информация относно площадката за съхранение на странични животински продукти – 

торова маса е представена в раздел III „НДНТ“ и нетехническо резюме на заявлението. 

Подробно описание на съоръжението и капацитета му е представен в цитираните раздели. 

7.5. Транспортиране на отпадъци. 

 За транспортиране образуваните на площадката отпадъци се събират на 

регламентираните места за предварително съхранение и в подходящи съдове за 

транспортиране - контейнери, варели и се предават за последващо третиране.  

 От площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана, не се 

извършва транспортиране на отпадъците образувани от дейността на дружеството, със 

собствените транспортни средства. Тези отпадъци, които се третират в други предприятия се 

товарят на автомобили, собственост на фирми с които има сключен договор за превоз на 

съответния отпадъчен материал или на фирмите за които е предназначен товара. Определена 

е максимално разрешената скорост на движение на транспортните средства на територията на 

дружеството – до 5 km/h. 

Всички отпадъци образувани от дейността на действащите инсталации  се предават за 

транспортиране на външни фирми, притежаващи съответните разрешителни и 

регистрационни документи, въз основа на сключен писмен договор. 

 Отпадъци които ще се предават за транспортиране на външни фирми, притежаващи 

съответните разрешителни и регистрационни документи и сключен писмен договор, са: 

• Метални  отпадъци - код 02 01 10 

• Хартиени и картонени опаковки – код 15 01 01; 

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

вещества – код 15 01 10*; 

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

различни от упоменатите в 15 02 02 - код 15 02 03; 

• Бетон - с код 17 01 01; 

• Тухли – с код 17 01 02; 
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• Чугун и стомана - с код 17 04 05; 

• Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03 – с код 17 09 04; 

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

оглед предотвратяване на инфекции - код 18 02 02*; 

• Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – код 20 01 21*; 

• Смесени битови отпадъци – код 20 03 01; 

7.6. Оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци. 

 На площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана не се 

извършват дейности по оползотворяване, в т.ч и рециклиране на отпадъци. 

На площадката на свинекомплекса няма да се изввършва компостиране на торови маси 

и/или други видове биоразградими отпадъци. 

От образуваните на площадката отпадъци към настоящия момент за оползотворяване 

се предават следните: 

• Метални  отпадъци - код 02 01 10 

• Хартиени и картонени опаковки – код 15 01 01; 

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

вещества – код 15 01 10*; 

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

различни от упоменатите в 15 02 02 - код 15 02 03; 

• Бетон - с код 17 01 01; 

• Тухли – с код 17 01 02; 

• Чугун и стомана - с код 17 04 05; 

• Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03 – с код 17 09 04; 

• Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – код 20 01 21*; 

7.6.1. Инсталации, съоръжения и технологии.  

 На площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана няма 

инсталации, съоръжения и технологии за оползотворяване, в т.ч и рециклиране на отпадъци. 

7.7. Обезвреждане на отпадъци. 

 На площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана не се 

извършват дейности по обезвреждане на отпадъци. 

 От образуваните на площадката отпадъци към настоящия момент за обезвреждане ще 

се предават следните: 

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

вещества – код 15 01 10*; 

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

различни от упоменатите в 15 02 02 - код 15 02 03; 
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• Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с 

оглед предотвратяване на инфекции - код 18 02 02*; 

• Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03 – с код 17 09 04; 

• Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – код 20 01 21*; 

• Смесени битови отпадъци – код 20 03 01; 

7.7.1. Инсталации, съоръжения и технологии. 

 На площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана няма 

инсталации, съоръжения и технологии за обезвреждане на отпадъци. 

7.8. Контрол и измерване. 

 На площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана се 

извършва ежедневен визуален контрол на образуваните отпадъци и събирането и 

съхранението им на регламентираните места, съгласно т.7.4.  

 На площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана ще се 

водят отчетни книги за отпадъците по местата на тяхното генериране, в съответствие с 

Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Ежегодно се 

попълват и предават годишни отчети и идентификационни карти (приложение 11) в ИАОС 

съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. 

 При предаване на отпадъците за последващо третиране, ще се извършва тегловно 

измерване с електронна везна. Данните се документират и отразяват в отчетните книги и 

съпровождащите отпадъците  документи, според вида им – идентификационни документи, 

сертификати, декларации и др. Информацията ще се съхранява от оператора и се предоставя 

на контролният орган при поискване. 

7.9. Анализи. 

  В „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана не е имало случай на 

необходимост от извършване на анализ на отпадъците образувани от дейността на 

инсталациите на площадката. 

 Към настоящия момент оператора не планира извършването на анализи на 

образуваните отпадъци. 

7.10. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците. 

Съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД - свинекомплекс с. Варана ще документира и предоставя 

ежегодно в ИАОС: 

• Годишен отчет за образуване на отпадъци. 

8. ШУМ. 
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Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението. 

Не  случайно законодателството в областта на защита от шума в околната среда урежда 

проблемите, свързани с разработването на мерки за избягване, предотвратяване и намаляване 

на вредното въздействие на шума, целящи чрез тяхното осъществяване защита на човешкото 

здраве и околната сред, както и осигуряване на качество на живот на населението. Шумът е от 

съществено значение при отглеждането на свине - спецификата на дейността изисква 

избягване на постоянният или внезапен шум. В помещенията, в които се отглеждат свине 

нивото на шум е необходимо да бъде не повече от 80 dB: вентилаторите, съоръженията за 

хранене и останалото оборудване е необходимо да са конструирани и поддържани по такъв 

начин, че да създават възможно най-малко шум. Дейността по отглеждане на свине е 

специфична дейност, която не натоварва допълнително акустичната среда. Производствената 

площадка на свинекомплекса на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД по отглеждане на свине 

в село Варана, община Плевен, област Плевен не граничи с жилищни, обществени и други 

сгради и се намира извън населеното място. Имотите в които ще се реализира планираното 

разширение на дейността на дружеството отстоят на 1200 метра от регулационната граница на 

най-близкото населено място - село Варана, община Левски, област Плевен.  

8.1. Шумоизолация или капсуловане на източниците на шум. 

Като основни източници на шум на промишлената площадка за интензивно отглеждане 

на свине на площадката в с. Варана на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД са определени 

следните процеси и съоръжения: 

• Отглежданите свине в работните помещения (животновъдни сгради); 

• Вентилаторите на вентилационните системи на работните помещения 

(животновъдни сгради); 

• Транспортни ленти и елеватори; 

• Обслужващият транспорт за технологичен превоз на територията на площадката 

на свинекомплекса и извън нея извършващ доставка на суровини и 

спомагателни материали за производствената дейност; превоз на отпадъци  и 

извозване на готовата продукция. 

Шумът, предизвикван от отглежданите свине е незначителен и е в рамките на 

производствените халета. Спецификата на производствената дейност изисква тяхното 

несмущаване от случайни или постоянни източници на шум. От особено значение е 

спокойното отглеждане на свине в условията на липса на стресови фактори влияещи на 

свинете, какъвто е шума. Шумът излъчван в околната среда вследствие жизнената им дейност 

е незначителен и в предвид на това, че те се отглеждат в затворени помещения – изолирани  

животновъдни сгради. 

За осигуряване на подходящ микроклимат на отглеждане на свине е осигурена  

вентилационната система осигуряваща подходящ микроклимат и необходимите зоохигиенни 

параметри за оптималното им отглеждане. 

Плануваното оборудване предвижда монтиране на принудителна покривна 

вентилация състояща се от комбинация от безстъпкови и регулируеми покривни 

вентилатори. Предвидено е монтирането на следните модели вентилатори: 

− Вентилатор тип: FF063-6ET (S) – общо 101 бр. със следните характеристики: 

регулируем вентилатор, 230V, 50 Hz, максимален дебит 12 600 m3/h, 
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максимална консумация 750 W, шумови емисии 71 dB(A); 

 Разпределението на вентилационната система по отделни сгради е представено в 

следващата таблица. 

Таблица № II.8.1-01. Брой на предвидените вентилатори 

Сграда № Комин тип: CL600-2000-750-OZ              

Вентилатор тип: FF063-6ET (S) 

1 8 

2 6 

3 6 

4 6 

5 6 

6 6 

7 6 

8 6 

9 6 

10 6 

11 6 

12 6 

13 6 

14 5 

15 5 

16 5 

17 6 

18 13 

19 13 

20 13 

21 13 

22 13 

23 13 

24 13 

25 13 

26 14 

27 14 

28 14 

29 14 

30 13 

31 13 

32 13 

33 13 

34 13 

35 13 

36 13 

37 13 

Общо: 365 

Като основен източник на шум в околната среда може да се разглежда единствено 

автотранспортната техника използвана за технологичен превоз на територията на площадката 

на свинекомплекса и извън нея извършваща доставка на суровини и спомагателни материали 

за производствената дейност; превоз на отпадъци и животни за стартиране на 

производственият цикъл и свине за клане, както и извозване на готовата продукция. 
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При избраният начин на отглеждане на свине тяхното отглеждане се извършва по 

технология в затворени, изолирани от околната среда работни помещения (животновъдни 

халета). Площадката на свинекомплекса е ситуирана извън населеното място. 

Автотранспортната техника не се явява съществен шумообразуващ фактор – има незначително 

периодично действие в светлите часове на денонощието. Не  се променят и шумовите 

характеристики на транспортните потоци, в които се включва по районната пътна мрежа.  

На промишлената площадка за интензивно отглеждане на свине в с. Варана на 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД са предприети мерки за ограничаване на шумовото 

въздействие на производствената площадка върху околната среда, по-значимите от които са: 

• Изолиране на източниците с високо съдържание на шум – елекродвигатели, 

вентилатори; 

• Инсталиране на съвременни съоръжения с шумови характеристики, в рамките 

на разрешените нива; 

• Ограничаване на скоростта на движение на обслужващите МПС на площадката 

на свинекомплекса; 

• Въведена е система за проверки и контрол на изправността на съоръженията.  

• Изградена плътна ограда с оглед на биозащита и шумозащита на промишлената 

ферма за отглеждане на свине; 

• Използва се естествено екологично решение за превентиране на 

разпространение на шумово замърсяване от/към площадката на свинефермата – 

площадката граничи с земеделски земи, а изразения релеф спомага за 

ограничаване разпространението на шума. 

8.2. Емисии. 

Площадката на Основното технологично оборудване работи при денонощен постоянен 

режим целогодишно, поради което няма разлика в емисиите на шум за дневен, вечерен и 

нощен период. Най-близко разположеното населено място до площадката на свинекомплекса 

е село Варана, област Плевен. Разстоянието от площадката имота за дейността предмет на 

издаване на комплексно разрешително с настоящето заявление до жилищната зона на село 

Варана, област Плевен е 1200 m. 

 Транспортната техника ангажирана за доставяне на фураж и за доставяне (зареждане) 

на животни, както и за извозване на готовата продукция се движи само през дневните часове 

на денонощието. 

 Съгласно приложение № 2 на Таблица № 2 към чл. 5 на Наредба № 6 от 26 юни 2006г. 

за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 

части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 

методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 

върху здравето на населението граничните стойности на показателите на шума са както следва 

по границата на производствената площадка: 

• еквивалентно дневно ниво – 70 dB (А); 

• еквивалентно вечерно ниво – 70 dB (А); 

• еквивалентно нощно ниво – 70 dB (А). 

в мястото на въздействие (най-близката граница на жилищна зона):  
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• еквивалентно дневно ниво – 55 dB (А); 

• еквивалентно вечерно ниво – 50 dB (А); 

• еквивалентно нощно ниво – 45 dB (А). 

Към момента на изготвяне на на стоящето заявление са налични прогнозни нива на шум 

извършени в съответствие с информацията от референтен документ Reference Document on 

Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, 2017) на страница 204 от 

цитирания документ. Посочена е таблица с осреднени еквивалентни нива на шум от типични 

свинеферми с прилагане нна НДНТ. Информацията е представена в следващата таблица 

показана по-долу. 

Таблица № 8.2-2. Типични нива на шум от дейността на свинеферми 

Източник на 

шум 

Продължителност Честота Активност Ниво на 

шума 

dB(A) 

Еквивалентно 

ниво на шум 

Laeq dB(A) 

Шум от 

сградите за 

отглеждане 

постоянна през цялата 

година 

денонощно 67 

57 - 60 

Вентилация постоянна през цялата 

година 

денонощно 43 

Доставка на 

храна 

1 час 2 – 3 пъти 

седмично 

ден 93 

Почистване на 

тор 

до 6 дена при 

необходимост 

ден 88 

Посочените стойности са в пълно съответствие с граничните стойности описани в 

Приложение № 2, Таблица № 2 на Наредба № 6/26.06.2006 г за показателите за шум в околната 

среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

Разстоянието от точковия източник на шум, на която се достига съответната хигиенна 

норма попада на територията на самия свинекомплекс. 

Нивото на шума по границата на площадката се определя основно от движението на 

автомобили  и  машини,  както  и от работа  на  ел.  двигателите към  стенните  вентилатори. 

Движението е с ниска скорост, малка интензивност, а работа на транспортните машини е само 

в  светлата  част  на  деня и  не  се  очаква  превишаване  на  нормата  за  шум  за  промишлена 

територия  от  70  dBA по  границата  на  свинекомплекса.  Съседните територии на 

свинекомплекса са земеделски  земи, пасища,  мера и зелени  площи (общинска  и  частна 

собственост) за които няма изисквания за норми на шум. 

В района няма други източници на шум, шумовият фон е естественият природен фон 

на средата, който за такива местности е 35 – 40 dBA. 

8.3. Контрол и измерване. 

До настоящия момент оператора не е имал задължение за извършване на собствен 

мониторинг на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено 

предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие. След издаване на 
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комплексно разрешително на основание чл. 16 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за 

дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията 

за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 

източници на шум в околната среда издадена от министъра на здравеопазването и министъра 

на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 12.02.2011 г.следва да се 

определи нивото на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от площадката на 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД, съгласно утвърдената на основание т.4.5 на Приложение 

№ 3 към чл. 6, ал.1 от Наредба № 6 за показателите на шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите на шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на 

шум и на вредните ефекти от шума за здравето на населението(обн. ДВ бр. 58/18.07.2006) 

„Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие”, 

утвърдена със Заповед № РД-613/08.08.2012г г. на Министъра на околната среда и водите. 

Предложение за извършване на собствен мониторинг по отношение предизвикване на 

шум в околната среда, в съответствие с Чл. 4, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване 

на комплексни разрешителни, е представено в следващата таблица: 

Таблица II.8.3-1. Предложение за собствен мониторинг. 

№ Показател Условия Честота 

1 Общата звукова мощност на площадката 

Дневно 

Веднъж на две години 

2 Еквивалентните нива на шум в определени точки по 

оградата на площадката 

Веднъж на две години 

3 Еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие Веднъж на две години 

4 Общата звукова мощност на площадката 

Вечерно 

Веднъж на две години 

5 Еквивалентните нива на шум в определени точки по 

оградата на площадката 

Веднъж на две години 

6 Еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие Веднъж на две години 

7 Общата звукова мощност на площадката 

Нощно 

Веднъж на две години 

8 Еквивалентните нива на шум в определени точки по 

оградата на площадката 

Веднъж на две години 

9 Еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие Веднъж на две години 

Измерването на нивата на шум в определените точки от измерителния контур ще се 

извършва от акредитирана лаборатория. 

8.4. Докладване на нивата на шум. 

Към настоящия момент на изготвяне на Заявление за издаване на комплексно 

разрешително Оператора „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД за площадката на 

свинекомплекса не е имал законово задължение за извършване на мониторинг и докладване 

на общата звукова мощност. 

След издаване и влизане в сила на комплексно разрешително, във връзка с експлоатация 

на инсталация попадаща в Приложение № 4 на ЗООС ще бъдат спазвани изискванията на член 

16 т.2 на Закона за за защита от шума в околната среда (обн. ДВ бр 74/2005 година, посл. изм. 

и доп.) за оценка на общата звукова мощност на производствената му площадка по “Методика 

за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено 

предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” утвърдена със Заповед 

№ РД – 613/08.08.2012 година. Резултатите от оценката на съответствието на установените 

нива на шум по границата на производствената площадка ще се документират и ще бъдат 
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докладвани при изготвяне на ежегодните доклади по околна среда и докладвани на РИОСВ 

град Шумен в срок до един месец от провеждане на изпитването на основание чл. 30 от 

НАРЕДБА № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната  система за мониторинг на шума 

в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 

информация от промишлените източници на шум в околната среда Издадена от министъра на 

здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г., в 

сила от 12.02.2011 г. 

9. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ. 

 В следващите страници е извършена детайлна характеристика и оценка на 

възможностите за замърсяване на почвите и подземните води на територията на 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана. 

9.1. В случай, че от площадката пряко се отвеждат отпадъчни води в подземни водни 

обекти.  

 На производствената площадка на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс 

с. Варана не се извършва пряко и/или непряко отвеждане, инжектиране и реинжектиране на 

отпадъчни води и други вещества в подземните води. 

Отпадъчните води от дейността на свинекомплекса няма да се отвеждат пряко, непряко, 

да се инжектират или да се реинжектират в подземни водни обекти. От дейността не се 

генерират замърсители, които да се изпускат в почвите и отпадъчните води. 

9.2. В случай, че от площадката пряко не се отвеждат отпадъчни води в подземни водни 

обекти. 

9.2.1. Обща характеристика 

 На производствената площадка на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс 

с. Варана не се извършва пряко и/или непряко отвеждане, инжектиране и реинжектиране на 

отпадъчни води и други вещества в подземните води.  Операторът не разполага с 

информация за евентуално извършена оценка на замърсяването на подземни води от обекта. 

Операторът не е възлагал и не разполага с доклад за извършени хидрогеоложки проучвания, 

свързани с оценка на замърсяването на подземните води от обекти, емитери на вредни и опасни 

вещества, отговарящ на изискванията на Чл. 29 и Чл. 31, ал. 6 на Наредба № 1 за проучването, 

ползването и опазването на подземните води.  Наредбата е отменена с Наредба № 1 от 

10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ87/2007 г.) и съгласно 

действащото към момента екологично законодателство, не съществува законова разпоредба, 

задължаваща оператора да извърши такова проучване. 

Теренът на инсталациите е разположен в централната част на Дунавския район за 

басейново управление на водите в Мизийския хидрогеоложки регион. Хидрогеоложките 

условия в обхвата на неговата територия са обусловени от части на подземно водно тяло 

„Порови води в Кватернера между реките Осъм и Янтра” с код ВG1G0000QPL026 и части на 

подземно водно тяло „Порови води от Кватернера - р. Осъм” с код ВG1G0000QАL019. 

Реките Осъм и Ломя образуват обща тераса при гр. Левски с площ 30 km2, а само р. 

Ломя от района на с. Бутово до землището на с. Варана има алувиални отложения с дължина 

10 km и средна широчина 500 m. Ниската тераса в района е широка около 3 km. Литоложкият 
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строеж е представен от двуслойна среда с дебелина до 13 m, изградена отгоре от глини, а под 

тях чакълесто-песъчливи глини с дебелина 6 m. Подложката на алувиалните отложения е от 

водоупорните мергели на Тръмбешката свита. Подземните водни тела „Порови води в 

Кватернера между реките Осъм и Янтра” с код ВG1G0000QPL026 и „Порови води от 

Кватернера - р. Осъм” с код ВG1G0000QАL019 по тип са безнапорни. Подхранването е от 

атмосферните валежи, високата тераса и реката, а дренирането на водоносния хоризонт се 

извършва от редица низходящи извори. В естествени условия подземният поток е ориентиран 

от високата тераса косо към реката със среден градиент I = 0,005. Чакълесто-песачливо-

глинестият пласт е с ниска водопроводимост и коефицент на водоотдаване. 

Кватернерната покривка е изградена главно от льосови и льосовидни седименти. 

Дебелината на тези материали е от няколко метра до 40-50 m. Льосовите отложения се 

характеризират със значителна вертикална пропускливост, която улеснява инфилтрацията на 

валежни води в дълбочина. На места в основата на льосовите отложения, са установени 

старокватернерни силно заглинени пясъци и чакъли до глини с валуни, които се 

характеризират със стойности на коефициента на филтрация до 3-5 m/d. Дълбочината на 

залягане на подземните води е от 3-5 m до 18-20 m. Подхранването на подльосовите води е 

изключително от инфилтрация на валежи, а дренирането – от низходящи извори с различен 

дебит (от 0,01 до 1 l/s). Вероятно част от подземните води се дренират от по-дълбокозалягащия 

порово-карстов комплекс на неогена. Водно тяло „Порови води в Кватернера между реките 

Осъм и Янтра” с код ВG1G0000QPL026 се намира в „добро” количественото състояние и 

„лошо” химическо състояние (повишени стойности на нитрати, в резултат на интензивно 

земеползване и населени места без изградена канализация). Водно тяло „Порови води в 

Кватернера – р. Осъм” с код ВG1G0000QАL019 се намира в „добро” количественото 

състояние и „лошо” химическо състояние (повишени стойности на нитрати, в резултат на 

интензивно земеползване и населени места без ПСОВ). 

Фигура № II.9.2.1-1. ПВТ ВG1G0000QPL026 
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Фигура № II.9.2.1-1. ПВТ ВG1G0000QАL019 

 

 Съгласно ПУРБ екологичните цели за подземни водни тяла „Порови води в Кватернера 

между реките Осъм и Янтра” с код ВG1G0000QPL026 и „Порови води в Кватернера – р. Осъм” 

с код ВG1G0000QАL019 са: 

− Запазване на доброто състояние на подземните води; 

− Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател NO3; 

− Запазване на добро химично състояние по останалите показатели. 

 От посочените в ПУРБ 2016-2021 мерки за запазване и подобряване състоянието на 

подземните води, отношение към ИП има мярка GD_1 – Опазване на химичното състояние на 

подземните води от замърсяване и влошаване, чрез забрана или ограничаване на дейности, 

които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества 

или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на 

повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло. 

 Съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ) всички води и водни обекти се опазват 

от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество  и  

качество  на  водите  и  здравословна  околна  среда,  съхраняване  на екосистемите, запазване 

на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се 

определят зони за защита на водите. По смисъла на ЗВ "зона за  защита  на  водите"  е  

територията  на  водосбора  на  повърхностно  водно  тяло  или земната повърхност над 

подземно водно тяло. 

 Територията предмет на ИП попада в зона за защита на предназначени за питейно-

битово водоснабдяване подземни води. Водно тяло „Порови води в Кватернера между реките 

Осъм и Янтра” с код ВG1G0000QPL026 е определено в лошо състояние, във връзка с което, са 

определени следните екологичните цели: 

− Запазване на доброто състояние на подземните води; 
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− Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател NO3; 

− Запазване на добро химично състояние по останалите показатели. 

Нормалното развитие на водната екосистема изисква наличие в нея на биогенните 

елементи азот, фосфор, въглерод, водород, кислород, сяра и др. От изброените елементи азотът  

и  фосфорът  и  техните  съединения  играят  най-важната  роля  за  растежа  на популациите 

на водната растителност. Внасянето на допълнително количество биогенни елементи и  

техните  съединения  във  водоемите  предизвикват  нарушаване  на екологичното равновесие 

в тях. Увеличаване на количеството на хранителни вещества води  до еутрофикация  на  

водите, вследствие на който процес  настъпват  няколко взаимосвързани неблагоприятни 

ефекта във водоемите: 

− "цъфтене" на водите - процес, при който съществено се увеличава числеността  

на един или няколко вида водорасли; 

− бурното  развитие  на  водораслите  на  повърхността  води  до  промяна  на  

светлинните условия, поради намаляване на прозрачността на водата, в 

следствие на което дънните водорасли загиват, образувайки токсични вещества; 

− намаленото количество на кислорода във водата поради гнилостни процеси е 

причина за измиране водорасли, риби и други водни обитатели; 

− влошава се качество на водата, поради придобиване на неприятна миризма и 

вкус. 

Основните източници на замърсяване на водите с биогенни елементи са селското 

стопанство и отпадъчните води от бита, както и някой отрасли на промишлеността. 

Понятието "чувствителни зони" е термин, характеризиращ даден водоприемник, който  

се  намира в,   или  има  риск  да  достигне до състояние  на  еутрофикация. Определянето на 

чувствителни зони е регламентирано в изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. за 

емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества  в  отпадъчните  

води,  зауствани  във  водни  обекти.  Министърът  на  ОСВ  със заповед определя списък на 

чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в Приложение № 4 към чл. 12, ал. 

1 от същата наредба. 

В Република България чувствителните зони са определени със Заповед № РД-

970/28.07.2003 г на Министъра на околната среда и водите, като за Дунавски район за 

басейново управление в повърхностни водни обекти са както следва: 

− с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до границата 

при гр. Силистра“; 

− „Всички водни обекти във водосбора  на  р.  Дунав  на  територията  на  Р  

България“.; 

С ПУРБ 2016-2021 актуализация на регистъра на тези зони не е извършвана поради 

факта, че заповедта на министърът на ОСВ за тяхното определяне не е изменяна от 2003 г. 

Площадката на инвестиционното предложение попада в чувствителна зона по 

отношение повърхностни води. На следващата фигура е представено разположението на 

чувствителната зона и района на инвестиционното предложение. 

Фигура № III.4-1. Чувствителни зони 
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Уязвимите  зони  се  определят  съгласно  изискванията  на  Наредба  №  2  от  13 

септември  2007 г.  за  опазване на  водите  от  замърсяване  с  нитрати  от  земеделски 

източници. В ПУРБ 2016 – 2021 г. уязвимите зони в ДРБУ са определени съгласно Заповед № 

РД-795/10.08.2014 г. на министъра на ОСВ. Актуализацията на регистъра на тези зони е 

извършена въз основа на действащата към момента Заповед № РД 146/25.02.2015 г. на 

министъра  на  ОСВ  за  определяне  на  нитратно  уязвимите  зони. 

Съгласно ПУРБ 2016-2021 инвестиционното предложение попада в границите на 

уязвима зона. Уязвимите зони са определени със Заповед № РД 146/25.02.2015 г. на 

Министъра на околната среда и водите съгласно Наредба № 2 за опазване на водите от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр.87/ 2000 г.). Посочените уязвими зони 

са в съответствие с изискванията на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници. 

С цел намаляване и предотвратяване замърсяването на водите, предизвикано или 

породено от нитрати от селскостопански източници са определени „уязвими зони”. 

Повърхностното водно тяло е част от зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите. Екологичните цели за повърхностно водно тяло с код BG1OS400R010 „Ломя 

OSRWB010” са: 

− Постигне стандарти за качество на околна среда за БПК5, азот амониев и общ 

азот за добро екологично състояние до 2021 година; 

− Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите 

показатели за качество; 

− Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. 

Фигура № III.4-2. Уязвими зони 
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9.2.4. Въздействие върху подземни водни тела. 

 Извършена е прогноза и оценка на въздействието на предвидените с предвидените 

промени върху качеството на подземните водни обекти в района на площадката, както и 

значимостта на въздействието. 

 Територията на свинекомплекса не попада в рамките на плитки подземнив водни тела. 

Както беше посочено в т. 9.2.1. ПУРБ определя подземните водни тела „Порови води в 

Кватернера между реките Осъм и Янтра” с код ВG1G0000QPL026 и „Порови води от 

Кватернера - р. Осъм” с код ВG1G0000QАL019 в района на инсталацията като водни тела в 

риск по отношение химично състояние. 

Инсталацията не притежава пряк потенциал за неблагоприятно въздействие върху 

химичното състояние на подземното водно тяло ВG1G0000QPL026 и ВG1G0000QАL019. 

Експлоатацията на сградите ще бъде без какъвто и да било пряк контакт с подземните води. 

Извършването на дейностите става в затворени помещения, изолирани от околната среда и без 

връзка с подземните води по пътя на  отпадъчните води и торовите маси. Както посочват 

резултатите от проведеното проучване на подземните води, от дейности на сходни площадки, 

разположени при същите хидрогеоложки условия, замърсяване на подземните води не е 

настъпило, не са нарушени изискванията на стандартите за качество на подземните води и 

водите са годни за питейни цели. 

Не се предвижда отвеждане на замърсители в подземни води и дейности, които да 

доведат до непряко отвеждане на замърсители. Това определя отсъствие на въздействие върху 

химическото състояние на подземните води при нормални експлоатационни условия. 

За функционирането на обекта на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс 

с. Варана са необходими: 
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• вода за животновъдство; 

• вода за питейно - битови нужди. 

На площадката няма точкови и площни източници на вещества от Приложение № 1 и 

Приложение № 2 на Наредба № 1/07.07.2000 год. за проучването, ползването и опазването на 

подземните води и Списък І и Списък ІІ на Наредба № 6/09.11.2000 год. за емисионни норми 

за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във 

водни обекти. На площадката няма да се експлоатира склад за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 

На площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана не се 

извършват товаро – разтоварни дейности, водещи до разливи и замърсяване на почвите и 

подземните води. 

Характерно за извършваната дейност е използването единствено на площите в 

животновъдните сгради – животните се зареждат в сградите и не напускат сградата през целия 

жизнен цикъл. Сградата и прилежащите части са облицовани с бетон. Единственото възможно 

замърсяване е прекомерното използване на образуваната оборска тор за торене на земеделски 

земи и/или неспазването на Правила за добра земеделска практика. 

Голяма част от азот (N), фосфор (Р) и калий (К) в животинското хранене се екскретира 

в урината и тор. Торове съдържат полезни количества от тези растителни хранителни 

вещества, както и други важни хранителни вещества като сяра (S), магнезий (Mg) и 

микроелементи. По редица причини, не всички от тези елементи може да се използва и някои 

може да причини замърсяване на околната среда. Различават се два типа замърсяване: 

• "Точков източник" и 

• "Дифузно". 

Замърсяване тип „точков източник“ може да се случи чрез пряко замърсяване на речно 

корито от залпово изпускане на течни торови маси или извършване на торене на земеделски 

земи по време на проливен дъжд. Замърсяване тип "Дифузно" може да повлияе едновременно 

на води и атмосферен въздух за разлика от замърсяването от точкови източници. Дифузното 

замърсяване не е лесно забележимо за разлика от точковите източници. Полученото 

замърсяване е свързано с земеделски практики върху широка площ и през продължителни 

периоди от време, а не конкретно действие или събитие, и може да има дългосрочни последици 

за околната среда. 

По отношение емисии на замърсители в почвата и подземните води, най-важните са 

остатъчните емисии на N и P. Процесите, свързани с разпределението на N и P са: 

− за N - излужване, денитрификация (NO2, NO, N2) и изтичане; 

− за P - просмукване и изтичане; 

− прекомерно натрупване на N и Р в земеделски земи. 

Съгласно представената информация в заявлението към инсталацията не се 

експлоатират точкови източници на замърсители в почви, повърхностни и подземни води. 

На площадката на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана ще се 

извършва съхранение на формираните торови маси. За целта ще се използват специално 

mailto:j.nikolova@boniholding.com


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

Стр. 306 от 310 

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ” АД 
гр. Ловеч 5500, ул. „Бяло море“ № 12 

тел: (+359 68) 686 777, факс: (+359 68) 603 979 

E-mail: j.nikolova@boniholding.com, v.gichev@boniholding.com 

изградени съоръжения от стоманобетон. Събраните торови маси ще се предават за наторяване 

на земеделски земи на база сключени договор. 

Фактори предопределящи ниска вероятност за влияние от производствената дейност на 

площадката на  свинекомплекса върху почвите,  водите  и като  цяло  върху  всички  

компонентите  на околната среда, са следните: 

• асфалтирани и циментирани междусградни теренни площи; 

• наличие  на  канализация  за  отпадъчните  води  и  съоръжение за тяхното 

събиране – водоплътни резервоари; 

• наличие на съоръжения за вентилиране на въздуха в халетата (покривни 

вентилатори); 

• завишен контрол при транспортирането на отпадъците; 

• разделно събиране и съхранение на отпадъците и др. 

На територията на свинекомплекса опасни химични вещества и смеси представляват 

използваните дезинфектанти. Почистването и дезинфекцията на животновъдните сгради е 

необходимо за да се избегнат здравословни проблеми, да се осигури висока печалба и добро 

качество на произведените продукти. Дейностите по дезинфекция се извършват от служители 

на свинекомплекса след запознаване с правилата за използването им и провеждане на 

инструктаж. Използваните препарати са биоразградими. 

Дезинфекция на халетата се извършва в края на всеки жизнен цикъл. Използват се 

следните химични вещества и смеси: 

− TH5 – Биоциден продукт. Продуктов тип 3 Ветеринарна хигиена. Продуктов тип 

4 Област на употреба, свързана с храни и фуражи. Само за професионална 

употреба 

− НЕОХЕМОСЕПТ – Комбиниран препарат с почистващо и дезинфекционно 

действие.Използва се работен разтвор / 1: 200 / за обработка на повърхности, 

които пряко взаимодействат с хранителните продукти, без да е необходимо 

последващо изплакване след работа с него. 

− СТАЛОСАН Ф – Сталосан Ф е уникален прахообразен продукт за контрол на 

амоняк, сероводород и влага при всички видове животни. Създаден е през 1964 

г. Патентован в много страни по света. Сталосан Ф е изключително безопасен 

продукт. Доказателство за това е доклад от Датските Ветеринарни служби. От 

1966г до 1990г се издават тримесечни доклади, съдържащи детайлна 

информация относно влиянието на продукта върху здравето на животни и хора. 

През този период не са докладвани странични ефекти нито пък са регистрирани 

оплаквания от клиенти. Проследени са хиляди тонове продукция. Въз основан 

на докладите Сталосан Ф може да бъде класифициран като безопасен и сигурен, 

без странични ефекти. Редовната употреба на Сталосан Ф в животновъдните 

ферми подобрява хигиената и микроклимата, понижава разходите за 

медикаменти, заболеваемостта и увеличава печалбата. Сталосан Ф значително 

намалява амоняка и серните газове, които увреждат кожата и лигавиците на 

животните и като резултат се увеличава устойчивостта на животните срещу 

инфекции. Сталосан Ф контролира влагата и така се запазват копитата на 

животните сухи. Понижава разхода на постеля в помещенията. Сталосан Ф 

успешно контролира патогенните бактерии, вируси, гъбички, ларви на мухи и 

паразити, включително кокцидия и аскарис. Неговият ефект е много добър 
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срещу Е. Коли, Салмонела, Стафилококи, Стрептококи, Микоплазма, 

Кампилобактер и др. Сталосан Ф е ефективно средство за борба с диарии, ставни 

инфекции, копитни заболявания, мастит, повишен брой соматични клетки в 

млякото и др. Сталосан Ф е специално формулиран за приложение в 

присъствието на животни. Сталосан Ф се препоръчва при повишен стрес на 

домашните животни като транспорт, гъстота, промяна на хранене, и др. 

Всички препарати се доставят преди предстоящи дезинфекционни мероприятия, в 

количества, необходими за почистването. Доставените дезинфектанти се съхраняват в 

обособенo складово помещение в рамките на ветеринарен пункт /сграда № 25 по генплан/, 

отговарящи на нормативните изисквания по отношение съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 

При интензивното отглеждане на свине не се използват опасни вещества като суровини. 

В дезинфектантите има отделни съставки класифицирани като опасни. При интензивно 

отглеждане свине не съществува технологична възможност за употреба на дезинфектанти 

несъдържащи съставки, класифицирани като опасни. 

Всички препарати се използват в рамките на животновъдните сгради. 

Мерки за недопускане на замърсяване на подземните води и почвите: 

• ограждане мястото на евентуална авария и осигуряване на неговата охрана; 

• подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни 

материали; 

• събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните 

вещества и ликвидиране на последиците от аварията. 

При извършваната дейност не съществуват други аспекти, които могат да доведат до 

замърсяване на почви и подземни води. 

Операторът не предлага извършване на собствен мониторинг на подземни води поради 

характерните особености на производствената площадка: 

• липса на плитки подпочвени води в района на площадката; 

• облицована с непропускливи материали; 

• липса на възможност от разливи на опасни вещества; 

• липса на влияние от емисиите в атмосферния въздух. 

Нормативните/административните актове, послужили за оценка за съответствието с 

изискванията на нормативна уредба по опазване на почвите и подземните води: 

✓ Закон за водите (обн. ДВ бр. 67/27.07.1999 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните 

води (обн. ДВ бр. 87/2007 г. и изм. и доп.); 

✓ Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (Издадена от министъра на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г., в сила от 29.04.2011 г., изм. 

и доп., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.); 

✓ Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници (обн. ДВ бр. 27/2008 г. и изм. и доп.); 

✓ Закон за почвите (ДВ бр.89 2006 г., посл.изм. бр.89 от 06.11.2007 г.); 
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✓ Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни 

вещества в почвите. В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната 

среда и водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на 

земеделието и храните (обн. ДВ. бр.71 от 12.08..2008 г); 

✓ Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите (обн. ДВ. бр.19 от 13 

Март 2009 г.); 

 Операторът няма задължение за извършване на собствен мониторинг на почви. Във 

връзка с изготвяне на Доклад за базово състояние  в съответствие с Чл. 122, ал. 2 т. 12 от Закона 

за опазване на околната среда, моля за съгласуване на предложените точки за мониторинг на 

почви, както следва: 

• Т.1 – разположена е в зелените площи източно от съоръженията за съхранение 

на торови маси. Изборът е съобразен със инфраструктурата за събиране, 

третиране и съхранение на торовите маси от животновъдните сгради и 

обичайните за района метеорологични условия /най-висока честота на ветровете 

от запад/. Географски координати на точката N 43о22’07.897”, E 25о12’00.383”, 

H 59.975. 

• T.2 - разположена е в зелените площи между животновъдните сгради. Изборът е 

съобразен с обичайните за района метеорологични условия /най-висока честота 

на ветровете от запад/. Географски координати на точката N 43о22’12.490”, Е 

25о12’13.790”, Н 74.200. 

 Операторът предлага извършването на собствен мониторинг на почви със следната 

честота: 

Таблица № II.9.2-1. Мониторинг на почви 

Показател Честота 

pН Веднъж на 10 години 

Азот амониев Веднъж на 10 години 

Фосфор Веднъж на 10 години 

Пробовземането и анализите ще се извършват от акредитирани лаборатории. 

10. ПРЕХОДНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО СЕ 

ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ 

Съществуват два случая на отклонения от нормалните технологични режими на работа 

на съоръженията, съгласно изискванията на технологичния регламент: 

• Преходни режими – това са режими, чиято поява е от технологично естество и 

не могат да бъдат избегнати. Това са режимите при спиране и пускане на отделни 

технологични съоръжения. 

• Анормални режими – появяват се при аварийни ситуации или сериозни 

отклонения на технологичните параметри от нормалните стойности. 

10.1. Преходни режими  

В преходен режим на работа на инсталацията за отглеждане на свине могат да бъдат 

вентилационната система, системата за охлаждане, линиите за хранене, поене, 
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торопочистване. При нарушаване на работния режим на линиите не се очакват  вредни 

въздействия. Текущата техническа профилактика  подлежи на контрол от оператора и се 

ограничава във времето – това е предпоставка  за бързо ликвидиране на преходния режим. 

При настъпване на преходен режим /пускане, спиране, внезапно спиране/ не се очаква 

повишаване на нивата на изпусканите замърсители. При спиране или внезапно спиране на 

вентилационната система се очаква редуциране на изпусканите замърсители в атмосферния 

въздух, което е свързано със задържането им в животновъдните помещения. Този сценарий би 

имал силно негативен ефект върху здравето на отглежданите животни. 

От страна на оператора са предприети следните мерки за предотвратяване/контрол и 

ограничаване на тези нестабилни или преходни състояния на инсталациите: 

− Експлоатация на агрегат за аварийно електрозахранване на инсталацията; 

− Извънреден мониторинг на всички обслужващи системи на сградите – 

хранилни, поилни и вентилационни с цел регистриране на възникнали внезапни 

аварии 

В заключение може да се направи извода – експлоатацията на инсталацията за 

интензивно отглеждане на свине не предполага увеличени нива на замърсителите или 

емитиране на нови замърсители при възникване на преходни ли анормални режими. 

10.2. Анормални режими  

Анормални са случаи на технологичните режими, когато:  

- Спиране на електрозахранването по различни причини; 

- Аварийно спиране на аспирационно съоръжение; 

- Аварии във водоподаването; 

Оператора „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД прилага/предприема мерки за 

предотвратяване/контрол и ограничаване на анормални или преходни състояния на 

съоръженията на инсталацията за интензивно отглеждане на свине обхващащи въведен 

постоянен мониторинг и поддръжка на технологичното оборудване за предотвратяване на 

аварийните ситуации на площадката. Предвидено е и осигуряване на резервно 

електрозахранване от дизелов генератор за предотвратяване на възможните случаи 

реализирани  при прекъсване на електрозахранването на площадката на свинекомплекса в село 

Варана, община Плевен, Област Плевен. 

При настъпване на преходен режим /пускане, спиране, внезапно спиране/ не се очаква 

повишаване на нивата на изпусканите замърсители. При спиране или внезапно спиране на 

вентилационната система се очаква редуциране на изпусканите замърсители в атмосферния 

въздух, което е свързано със задържането им в животновъдните помещения. Този сценарий би 

имал силно негативен ефект върху здравето на отглежданите животни. 

От страна на оператора са предприети следните мерки за предотвратяване/контрол и 

ограничаване на тези нестабилни или преходни състояния на инсталациите: 

− Експлоатация на агрегат за аварийно електрозахранване на инсталацията; 
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− Извънреден мониторинг на всички обслужващи системи на сградите – 

хранилни, поилни и вентилационни с цел регистриране на възникнали внезапни 

аварии 

В заключение може да се направи извода – експлоатацията на инсталацията за 

интензивно отглеждане на свине не предполага увеличени нива на замърсителите или 

емитиране на нови замърсители при възникване на преходни ли анормални режими. 

11. АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ 

 На територията на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. Варана не се 

използват или съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи 

количествата по Приложение 3, Глава VII на ЗООС. 

Инсталацията не е класифицирана и не попада в обхвата на понятието „предприятие с 

нисък рисков потенциал” и респективно не подлежи на разрешително по чл. 104 от ЗООС.  

В дружеството не се съхраняват опасни вещества, равни или надвишаващи 

количествата по Приложение 1 на Наредба № 2 за защита от аварии при дейности с опасни 

химични вещества от 12.09.1990 год. (ДВ бр. 100/1990 г.). 

За изключителните случаи на стихийни бедствия и крупни промишлени аварии е 

разработен Вътрешен авариен план в „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс с. 

Варана, който е утвърден от Управителя /Приложение № II.11-1/. В него са залегнали следните 

основни положения: 

• Въпросите, касаещи защитата на служителите съобразно спецификата на 

извършваната дейност на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс 

с. Варана, характеристиката на сградния фонд, наличието на опасни вещества и 

потенциално рискови фактори при БАК; 

• Разработването на плана е съобразено с прогнозата за възможните бедствия и 

аварии и анализа на последиците от тях; 

• Изградените сили и средства (Аварийно – спасителна команда) за действие в 

района на бедствие или авария да отговарят на реалната наличност на фирмата 

към момента; 

• Определя точно отговорностите и задълженията на ръководителите, участващи 

в провеждане на спасителните работи; 

В плана са описани необходимите действия, които се предполага да бъдат предприети 

при възникване на вероятни критични ситуации. 

При производствената дейност на „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД – свинекомплекс 

с. Варана не съществуват технологични предпоставки за значителни залпови емисии на 

замърсители по пътя на въздуха, водата и почвата. 
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