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I. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 
РАЗРЕШИТЕЛНО 

A: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1. По ЗАЯВЛЕНИЕТО 

ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – ЕМРЕ УЗУНОВ” подава заявление за комплексно разрешително в 
качеството си на оператор на Инсталация за интензивно отглеждане на бройлери, площадка 
гр. Ветово по смисъла на §1, т.43 от ДР на Закона за опазване на околната среда, а именно: 

а) експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация, 
включително част от нея; 

В  Приложение № 1 и Приложение № 2 са представени скица на имота и нотариален акт за 
собственост. 

Инсталацията е нова. 

Оператор, подаващ заявлението 

Име: ЕТ „Ем Би – Чикън – Емре Узунов“  

ЕИК: 203 993 705 

Адрес за кореспонденция: гр. Ветово, ул. Марица № 9 

Телефон: 0885-207-986 

e-mail: emre_uzunov@abv.bg 

Управител: Емре Рибаи Узунов 

 

 

В Приложение № 1Б е представена декларация от оператора за липса на задължения към 
Национална агенция за приходите, община Ветово и ПУДООС. 

Заявлението не съдържа конфиденциална информация. 
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2. ПО ДЕЙНОСТТА, ЗА КОЯТО СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ. 

2.1. Собственост. 

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

ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов“ 

град Ветово, ул. Марица № 9  

Тел за връзка: 0885-207-986; e-mail: emre_uzunov@abv.bg 

2.1.2.Адрес за кореспонденция:   

град Ветово, ул. Марица № 9  

2.1.3.Адрес на централното управление:  

град Ветово, ул. Марица № 9  

2.1.4. Регистрационен номер:  

ЕИК: 203 993 705 

2.1.5. Наименование и адрес на собственика на поземления имот, върху който са 
изградени или ще се изградят инсталациите и съоръженията:  

ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов“ 

град Ветово, ул. Марица № 9  

Тел за връзка: 0885-207-986; e-mail: emre_uzunov@abv.bg 

Географски координати на условен геометричен център на производствената площадка: 
43°42'20.92"С, 26°14'57.13"И 

2.1.6.Наименование и адрес на собственика на сградите в поземления имот, в които се 
осъществява или ще се осъществява дейността:  

ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов“ 

град Ветово, ул. Марица № 9  

2.1.7. Име на оператора:  

ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов“ 

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

Категория на промишлената дейност, съгласно Приложение № 4 на Закона за опазване на 
околната среда:  

- т. 6.6. Интензивно отглеждане на птици или свине: 

- а) с над 40 000 места за птици. 
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Б:  РЕЗЮМЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ 

1. Кратко описание на дейността, за която се подава заявлението   
   

1.1. Кратко описание на дейността 

Инсталацията за интензивно отгреждане на птици в гр. Ветово е разположена в ПИ с 
идентификатор 10803.163.5.   Инсталацията е нова. 

Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуваща птицеферма, 
състояща се от две птицевъдни сгради с капацитет от 38 400 места за птици. Двете 
съществуващи сгради, с капацитет до 40 000 места за птици са въведени в експлоатация на 
06.01.2021 г.  

Разширението предвижда: 

- Изграждане на нова птицевъдна сграда – хале 3 – с капацитет от 23 555 места за птици 

- Увеличаване капацитета на отглежданите птици в съществуващите две птицевъдни 
сгради чрез увеличаване гъстотата на отглеждане.  

Разрешеният капацитет на фермата е 38 400 места за птици, като предвижданията са същият 
да се увеличи с 32 265 места за птици и да достигне до 70 665 места за птици, разпределени в 
три идентични сгради, всяка с капацитет от 23 555 места за птици. 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, разположена в землището на гр. Ветово, 
община Ветово, област Русе се разглежда като нова инсталация, тъй като до момента за 
същата не е издавано Комплексно разрешително. 

За извършване на дейностите по изграждане и оборудване на новата птицевъдна сграда, както 
и увеличаване боря на отглежданите птици в съществуващите две птицевъдни сгради  е 
проведена процедура по реда на Глава Шеста на Закона за опазване на околната среда. 
Процедурата е приключила с Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № РУ-40-
ПР/2021 година, издадено от Директора на РИОСВ-Русе - Приложение № 3. 

Имотът е водоснабден, електрифициран и достъпен по ведомствен асфалтов път.   

Географски координати на условен геометричен център на производствената площадка: 
43°42'20.92"С, 26°14'57.13"И 

Капацитетът на фермата се определя на 70 665 места за птици бройлери, като във всяко от 3-
те халета ще могат да се отглеждат до 23 555 броя птици.  

Технология на отглеждане:  

Отглеждането на бройлерите е свободно подово върху несменяема постеля, която може да 
бъде от пшенична слама, слънчогледови или оризови люспи. Това дава възможност на 
птиците да се движат свободно в сградата, да достигнат хранилката която е най-близо до тях 
или която предпочитат, да ровят постелята и да пилят ноктите си. Този тип отглеждане 
отговаря на съвременните изисквания за хуманно отношение към птиците. 

При технологията на отглеждане върху дълбока несменяема постеля, подът се почиства след 
приключване на угоителния период и изнасяне на птиците от всяка партида за клане. След 
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механичното изриване на тора, помещенията се помитат, след което се пристъпва към 
измиване на стените, пода и оборудването с пароструйка. Периодът на почистване между две 
зареждания на сградите продължава между 7 и 30 дни (средно 17 дни), в зависимост от сезона 
и производствената програма. 

Система за хранене на птиците 

Бройлерите се изхранват с комбинирани фуражи в брашнест и гранулиран вид в зависимост 
от възрастта. Фуражът се доставя със специализирани транспортни средства до птицевъдната 
сграда и  ще съхранява в метални силози с плътно затваряне, което да не позволява 
замърсяването му. До всяка сграда е монтиран по 1 силоз за фураж. Разтоварването на фуража 
от превозното средство в силозите става посредством пневматична система, така че фуражът 
да не се разпилява и да няма контакт с околната среда. 

Силозите са пряко свързани чрез шнекове за фураж с бункерите на автоматичната хранителна 
система в  помещението за птици. Предвидена е хранителна система с  хранилки кръгъл тип, с 
автоматично подаване на храната чрез безконечен винт и система за окачване и регулиране на 
височината на хранилките, в зависимост от големината на птиците. 

Храненето на птиците е четири пъти дневно. Дозирането на храната е от бункерите, 
разположени в самото помещение за отглеждане. Включването и изключването на 
хранителната система е автоматично по предварително зададено от работника време (или 
ръчно при необходимост). 

Хранилните линии са закрепени към тавана посредством winch-система, с възможност 
височината им да се променя в зависимост от възрастта и височината на пилетата. 

Птиците се нуждаят от различни хранителни вещества — въглехидрати, мазнини, белтъчини, 
минерални вещества, витамини и микроелементи, — които се доставят чрез фуражите. Те са 
твърде взискателни към белтъчините, необходими за образуването на яйцата, месото, перата и 
различните ензими. Прилаганата техника за хранене при отглеждане на бройлери е изцяло 
съобразена с качеството на фуражните смески за изхранване на пилетата-бройлери, която 
определя в най-значителна степен качеството на произвеждания продукт – угоени пилета 
бройлери. Храненето оказва най-съществено влияние върху животните по различни 
показатели: продължителност на угоителен цикъл, достигнати килограми живо тегло, 
конверсия на фураж, и като цяло – достигнати производствени показатели и цели. 
Прилаганите диети и съдържание на фуражите оказват пряко въздействие върху количеството 
на хранителни остатъци в екскрементите и на нивата на азот и фосфор в торта. 

Хранителната система, която ще се използва в производствената дейност на дружеството от 
технологична гледна точка е класическа и широко прилагана в страната, а така също и в 
световен мащаб.  

Принцип на работа на хранилната инсталация: фуражът от силоза посредством шнековия 
механизъм се зарежда в бункерите в сградата. Последният бункер има прекъсвач, който 
изключва шнековия механизъм при напълването на бункера до 90 килограма и го включва при 
изпразване на фуража от бункера в хранилните линии. Прекъсвач, поставен в последната 
кръгла хранилка включва шнека на хранилната линия и фуражът от бункера напълва 
последователно всички хранилки След напълване на последната хранилка прекъсвачът 
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изключва шнека на хранилната линия. Процесът се повтаря постоянно през светлите часове от 
денонощието. Птиците се хранят на воля и нямат ограничение в дажбата. 

Система за поене 

В обслужващото помещение на всяка сграда (предверие) е предвиден един резервоар с 
монтирано нивомерно устройство за питейна вода и обем 1 м3. Водата за пиене трябва да бъде 
със стайна температура. Резервоарът е разположен на метална рама с височина 2,80 м, така че 
захранващия водопровод към поилната инсталация е разположен с наклон. Налягането на 
водата трябва да бъде достатъчно за да достигне и до последната поилка. Монтирани са 
поилки кръгли с капкоуловители, равномерно разположени в помещението за птици и 
окачваща система с регулиране на височината на поилната система, така че птиците  да не се 
мокрят и да не замърсяват водата. До основния резервоар е  осигурен достъп за почистване. 
Разходът на вода зависи от възрастта на птиците. Чрез водата се дават голяма част от 
медикаментите, предписани от ветеринарния лекар.  

Хранилките и поилките са конструирани и монтирани така, че да се избегне  замърсяването на 
храната и водата. Не се допуска  разливане на вода по постелята. 

Височината на инсталацията се променя съобразно възрастта на птиците чрез winch-система. 
Птиците имат свободен достъп до вода през целия светъл период от денонощието. Налягането 
в системата може да се регулира в зависимост от консумацията на птиците, което 
предотвратява нежелани течове и евентуални загуби на вода. Осъществяването на поенето на 
птиците с такъв тип  поилна инсталация гарантира рационалното използване на водата. 

Описаната поителна технология не позволява изтичане на вода върху сламената постеля, 
нейното мокрене и гниене по време на угоителния цикъл, което би влошило микроклимата в 
сградите. 

Вентилационна система 

Необходимият свеж въздух в птицевъдните сгради се осигурява с принудителна вентилация, 
състояща се от вентилатори и клапи. Вентилирането на помещенията цели да се постигне 
охлаждане и извеждане на газове като СО2, NH3, СН4 и влага от биологични и физиологични 
процеси при птиците. 

Вентилационната система трябва да осигурява достатъчно кислород за развитието на птиците 
и подходяща температура за оптималното им отглеждане. Вентилационната система трябва да 
гарантира: 

- Кислород – до 19.6 % 

- Въглероден диоксид – 0.25 об.% 

- Амоняк – до 15 ppm 

- Сероводород – до 5 ppm 

- Прах – до 5 mg/m3 въздух 

- Микробна контаминация по-малка от 250 хил./m3 въздух 

Капацитет на вентилацията осигурява от 5.6 ÷ 7.5 m3/h за kg жива маса с цел осигуряване на 
оптимален приток на атмосферен въздух в помещението. 
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Скоростта на движение на въздушните маси в жизнената зона на бройлерите трябва да бъде в 
границите  от 0.2÷0.3 m/s. При високи температури на околната среда се позволява тя да 
достигне до 1.3 m/s като се съобразява и възрастта на отглежданите птици. 

Минималната вентилация е количеството свеж въздух (м3), необходимо за поддържане на 
нуждите на птиците от кислород и на качеството на въздуха в помещението в продължение на 
един час. 

Максималната вентилация е количеството свеж въздух (м3), необходимо за извеждане на 
метаболитната топлина от жизнената дейност на птиците извън сградата, така че 
температурата в помещението да не се повишава с повече от 3ºС от външната температура в 
продължение на един час. 

Предвидената вентилационна система е за понижено налягане. Въздухообменът в 
помещенията при тази система се основава на създаденото от действието на вентилаторите 
подналягане, като на мястото на засмукания и изхвърляния навън въздух навлиза пресен. 

Характеристика на вентилационната система е представена в следната таблица: 

Източник на 
отпадъчните газове 

Максимален дебит на газовете,  
Nm3/час 

Емисии 

ВС – сграда 1 370 250 в т.ч.:  
(6 стенни вентилатора, всеки с дебит от 40 900;  

3 покривни вентилатора, всеки с дебит от 14 350)  

NH3, PM 

ВС – сграда 2 370 250 в т.ч.:  
(6 стенни вентилатора, всеки с дебит от 40 900;  

3 покривни вентилатора, всеки с дебит от 14 350) 

NH3, PM 

ВС – сграда 3 370 250 в т.ч.:  
(6 стенни вентилатора, всеки с дебит от 40 900;  

3 покривни вентилатора, всеки с дебит от 14 350) 

NH3, PM 

Предвидената вентилационна система осигурява нормативно изискуемия минимален и 
максимален обем на въздуха за всяка производствената сграда.  

Охлаждане 

При интензивно отглеждане на бройлери са наложени изисквания по отношение на 
микроклимат в производствените сгради. Основни параметри, определящи оптимален 
микроклимат, са температура и влажност на въздуха. Оптималната температура, при която се 
отглеждат бройлери е 18°С ÷ 32°С, а относителната влажност на въздуха - 70÷60%. 

За увеличаване ефекта от тунелната вентилация се разполагат охладителни тунели с 
монтирани охладителни пити, които служат за изпарителна охлаждаща система. Последната 
се използва за подобряване на микроклимата в горещо време. Изпарителната охлаждаща 
система използва принципа на изпаряване на водата за намаляване температурата в сградата. 
Охладителната система се състои от охладителни панели. През охладителните пити 
преминава циркулационна вода задвижвана от циркулационни помпи. Охладителната система 
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се управлява от компютър и работи в синхрон с вентилационната система, според зададените 
градуси за периода на отглеждане на бройлерите. 

Светлинна програма 

В птицевъдните сгради не са предвидени прозорци за естествена светлина. Осветлението е 
изцяло с енергоспестяващи лампи. Разпределението на крушките в осветителната инсталация 
и техния брой осигуряват равномерно разпределяне на интензивността на светлината във 
всяка една точка на помещението, за да не се получават светли и тъмни зони. 

Параметри на светлинния режим: Интензивност на осветлението – 5 ÷50 lux, 
продължителност на светлинния ден – няма изисквания. Продължителността се залага в 
зависимост от отглежданата порода бройлери и се програмира в осветителната система на 
помещението. 

За хибридите, които се отглеждат на площадката, е разработена конкретна светлинна 
програма, в която за всеки един етап от живота на птиците са заложени продължителността на 
светлия и тъмния период и интензивността на осветлението. Спазването на 
продължителността на светлите и тъмните периоди през денонощието и интензивността на 
светлината ще се осъществява чрез таймер. Той представлява ел. реостат за регулиране на 
силата на светлината с три степени - 10, 15 и 20 lux и часовник за автоматично изключване и 
включване на осветлението при започване, респективно приключване на тъмния период от 
денонощието. 

Отоплителна система 

Важно условие за отглеждане на птиците е поддържане на необходимата температура. За 
зимен режим оптималната температура на помещението трябва да се поддържа 180-250С.В 
зависимост от възрастта на птиците оптималната телпература е различна - за малки пилета 
необходимата температура е до 25-300С, за възрастни  - до 200С За летен режим температурата 
не трябва да надвишва с повече от 30С, когато външната температура е над 300С. 

Топлинните загуби през зимата се покриват от въздушно отопление. При въздушното 
отопление във всички точки на работната зона се получава равномерно затопляне, тъй като 
движението на въздуха е принудително. Засмукването на въздуха става отдолу – на нивото на 
зоната на животните. Нагнетяването на въздуха става през вентилационни канали, равномерно 
разпределени в помещението. За нагнетяването се използват неподвижни и подвижни 
въздуховоди (от плат или друг материал). 

До всяка сграда е монтирана по една печка, работеща с твърдо гориво и топлинна мощност от 
0,465 MW. Разход на гориво – до 66 кг/час (зависи от калоричността на подаваното гориво).  

Печките са с номинална топлинна мощност под 1,00 MW и не представляват голяма или 
средна горивна инсталация.  

Не попадат под разпоредбите на чл. 21 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на 
вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии, тъй като са с топлинна мощност под 0,5 MW.  

За инсталацията не са определени НДЕ и не се изисква провеждането на мониторинг. 

 

Стр. 12 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. 
Ветово 

 
Постеля 

Отглеждането на бройлерите е свободно подово върху несменяема постеля, използва се 
пшенична слама, слънчогледови или оризови люспи. Дебелината на постелята е 20-30 см. 
Това дава възможност на пилетата да се движат свободно в сградата, да достигнат хранилката, 
която е най-близо до тях или която предпочитат, да ровят постелята и да пилят ноктите си. 
Този тип отглеждане отговаря на съвременните изисквания за хуманно отношение към 
птиците. 

Постелята трябва да бъде ронлива и суха и да бъдат взети мерки, да се намали риска от 
развитието на плесени и кърлежи. Качеството и трябва да бъде редовно проверявано и при 
признаци на влошаване трябва да се предприемат съответните мерки. Не трябва да се допуска 
използването на мухлясала постеля. Постелята също трябва да се проверява редовно за това 
дали не е прекалено суха или прекалено влажна. 

При технологията на отглеждане върху дълбока несменяема постеля, подът се почиства след 
приключване на угоителния период и изнасяне на птиците от всяка партида за клане. След 
механичното изриване на тора, помещенията се помитат, след което се пристъпва към 
измиване на стените, пода и оборудването с пароструйка. 

Система за почистване 

В птицефермата да се прилага т.нар. „сухо почистване”, което е практика в повечето 
птицевъдни ферми. При отглеждане на птиците върху дълбока несменяема постеля, подът и 
стените на помещението се почистват след приключване на угоителния период и изнасяне на 
птиците от всяка партида за клане. След изриването на тора следва механично почистване 
(помитане), след което стените, пода и оборудването се измиват с пароструйка. Периодът на 
почистване между две зареждания на сградите ще продължава между 7 и 30 дни (средно 17 
дни), в зависимост от сезона и производствената програма. 

В сградата за лесно почистване и дезинфекция на помещенията за отглеждане на птици е 
изпълнен бетонов под с наклон от мин. 2% към надлъжен улей за отводняване, предвиден по 
дължината на помещението за птици. Върху пода се поставя подова постеля, която да изолира 
пода и да абсорбира течностите. Необходимата дебелина на подовата постеля е 8-10см и 
трябва да отговаря на следните изисквания: 

 -да е рохкава и да не се разпрашава 

 -да има значителна абсорбционна способност 

 -да изсъхва бързо 

 -да не съдържа плесени и патогенни микроорганизми 

Влажността на постелята  трябва да бъде в границите на 20 до 40%. 

Основното почистване и дезинфекция на помещението е задължително при смяна на дадената 
партида птици. Почиства се постелята до чист бетон, подът и стените се обработват с 
пароструйка, дезинфекцират се всички повърхности на помещението, след което пода  се 
настила отново. Почистването е механизирано, като пода се освобождава от поилките и 
хранилките, които се вдигат високо горе. Торта се изнася от халето и се предава директно на 
земеделски производители, като ще се ползва за наторяване на земеделски земи. 
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Дезинфекция 

Дезинфекцията е комплекс от методи и средства за обезвреждане на патогенни 
микроорганизми върху живи и неживи обекти. 

На дезинфекция трябва да се подлагат всички транспортни средства, влизащи на територията 
на площадката, всички хора (работещи в предприятието и външни посетители), всички 
помещения и оборудване, имащи контакт с птиците, товаро-разтоварните рампи.  

Преди заселването на дадена сграда цялото оборудване и уреди се измиват с пароструйка. 
След като се отстранят замърсяванията, оборудването се дезинфекцира. Всички повърхности 
в халето се измиват с пароструйка. След като вътрешните повърхности изсъхнат, подът и 
стените се напръскват с дезинфекционен разтвор. Веднъж почистена, повръхността трябва да 
е в контакт с дезифектанта повече от 10 минути.  

Не се извършва отмиване на дезинфекционните разтвори. 

Дезинфекцията се извършва в следния ред: 

• таваните, вентилационните отвори, скарите за електрически кабели,  тръбите на 
 поилната система; 

• стените и клапите; 

• печките отвън и отвътре; 

• шнека за фураж(предварително разглобен); 

• хранилната и поилна инсталация; 

• пода; 

• абонатната. 

След като помещението изсъхне, се монтира оборудването и се вкарва постелята. 
Помещението се затваря, въздухът се затопля и се фумигира. Тази процедура се извършва 
най-малко 48 часа преди настаняването на птиците. Халето се запечатва и охлажда за 24 часа 
след фумигацията, а след приключването й сградата се отваря и се пуска вентилацията.  

Дезинсекция 

Дезинсекцията е комплекс от методи и средства за унищожаване на вредните насекоми и 
кърлежите. Кръвосмучещите насекоми и мухите са преносители на възбудителите на много 
заразни болести. Насекомите безпокоят животните, в резултат на което се намалява тяхната 
продуктивност.  

Профилактична дезинсекция ще се провежда през пролетта при затопляне на времето, когато 
се активизират презимувалите мухи и личинки.  

Дератизация 

Дератизацията е комплекс от мероприятия, с които се цели унищожаването на вредните 
гризачи. Плъховете и мишките причиняват огромни икономически щети и санитарни вреди. 
Освен това те са и преносители на редица заразни и инвазионни болести по животните. 
Дератизация на помещенията ще се извършва ежемесечно.  
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Управление на торови маси  

Торовата постеля ще се изрива извън сградите с подходяща техника, откъдето ще се натоварва 
в ремаркета чрез фадрома и директно ще се извозва от външни фирми за наторяване на 
земеделски земи.  

Възложителят ще сключи договори за изкупуване на торови маси със земеделски 
производители от района.  

На територията на птицефермата няма изградени и не се предвижда изграждане на торови 
площадки. 

Възложителят е сключил договор за изкупуване на торови маси със земеделски производител 
от района, представени в Приложение № 8.  

 

В заявлението всички разходи на суровини, материали, вода, електроенергия, емисии въздух и 
води, отпадъци ще бъдат изразени за 1000 птици за производствен цикъл за инсталацията 
по т. 6.6.а.  

 

1.2.Нормален брой работни часове и дни в рамките на една седмица за дейността 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици работи целогодишно в непрекъснат режим. 
Съоръженията работят 168 часа седмично, 7 дни седмично. 

Режимът на работа на Инсталацията не е определящ за максималния капацитет на дейността. 
Не се прилага процедура за отчет на режима на работа. 

1.3.Планирана дата за начало на строителните работи 

Две от сградите в птицефермата са съществуващи (хале № 1 и хале № 2). 

За инвестиционното предложение „Изграждане на нова птицевъдна сграда (хале 3) в 
съществуваща птицеферма за отглеждане на птици – бройлери и достигане капацитет на 
отглежданите птици – 70 665 места“ с местоположение: ПИ с идентификатор  № 10803.163.5  
по КК и КР на гр. Ветово, община Ветово, област Русе е издадено Решение № РУ-40-ПР/2021 
г. на Директора на РИОСВ-Русе (Приложение № 3) и Разрешение за строеж № 31/18.08.2021 
г. на Главен архитект на община Ветово (Приложение № 4). 
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1.4. Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство 

Инсталции/дейности, попадащи в обхвата на Приложение No 4 от ЗООС 

No Наименование 
Класификация 
по Приложение 
No 4 на ЗООС 

Описание на 
дейността 

Проектен 
капацитет* 

1 Инсталация за интензивно 
отглеждане 

 на птици 

площадка гр. Ветово, в т.ч. 

3 броя птицевъдни халета, 
всяко с капацитет 23 555 
места за птици. 

6.6.а) 
Отглеждане на 
птици 
(бройлери) със 
съвременни 
методи и 
технологии на 
отглеждане 

70 665 места за 
птици 

 
Инсталации/дейности, непопадащи в обхвата на Приложение No 4 от ЗООС 
 
No Наименование Описание на дейността Проектен 

капацитет* 

1 
Горивна инсталация, 
включваща 3 броя печки на 
твърдо гориво 

Отопление на производствени 
халета 

0.465 MW 

1.5.Планиранa датa на пускане в експлоатация 

Инсталацията ще работи с максимален капацитет 70 665 места за птици, след издаване на 
комплексно разрешително. Планирана дата за получаване на разрешителното: м. март 2023 
година. 

Двете птицевъдни халета (1 и 2) са в експлоатация от 2021 г. с капацитет 38 400 места за 
птици, съгласно Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 18998/12.01.2021 г. 
от ОДБХ-Русе – Приложение № 4. 

1.6.отменено (отм.) 

--- 

1.7.Обобщени схеми, представящи употребата на суровини, спомагателни материали, 
вода и енергия  

Основни суровини, консумативи и спомагателни материали при производствената дейност са: 

• Еднодневни пиленца; 

• Фуражи за изхранване на птиците;  

• Постеля;  

• Вода;  

• Електроенергия за осветление и вентилация на сградите;  
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• Въглища/екопелети за отопление на помещенията;  

• Лекарствени препарати; 

• Препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  

На фигура 1.7. е представена технологична блок-схема на производствения процес по 
интензивно отглеждане на птици (бройлери), представяща потока на суровини, спомагателни 
материали, горива, готова продукция и емисии в околната среда. 

 

 
Фигура 1.7. Блок-схема на производствения процес 

 

1.7.1. Вода 

Площадката на оператора е водоснабдена от селищната водопроводна мрежа на гр. Ветово. 
Налична е водомерна шахта и водомерен възел за измерване на изразходваното количество 
вода от обекта. Копие от договор с водоснабдителното предприятие “ВиК” ООД – Русе е 
представен в Приложение № 5. 

На територията на площадката е изпълнена площадкова водопроводна мрежа от 
полиетиленови тръби до всяка сграда. Мрежата е в добро техническо състояние.  

Схема с разположение на водомера е представена в КАРТА № 4. 

Вода се ползва за питейни нужди на птиците, за охлаждане на помещенията през лятото и за 
почистване и дезинфекция на сградите в края на жизнения цикъл. 

Консумацията на вода е представена в Таблица I-1.7.-1: 
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Таблица I-1.7.-1 – Консумация на вода 

Водопотребление за Средно-годишно, 

м3/година 

 

разход 

питейни нужди на птиците 4 946.6 10 

л/птица/цикъл 

Почистване и дезинфекция 
на помещенията  

103.4 0.005 

м3/м2 

охлаждане на халетата 

  

 

989.3 

20 % от водопотреблението за 
питейни нужди на птиците 

питейно-битови нужди на 
персонала 

43.8 25-45 л/работещ/ден 

ОБЩО: 6 039.6 - 

Операторът няма поставени ограничения за консумацията на вода. 

1.7.2. Електроенергия и топлоенергия 

Площадката на птицеферма е захранена от електропреносната мрежа на гр. Ветово, 
посредством външна връзка и собствен трафопост. В Приложение № 6 е представен договор 
с електроразпределителното дружество. В договора не са поставени ограничения за 
количеството електроенергия, консумирана от обекта. 

Схема с разположение на електромера е представена в КАРТА № 4. 

Предвид спецификата на основната дейност, извършвана на площадката – интензивно 
отглеждане на птици – е необходимо постоянно електрозахранване на обекта. За 
подсигуряване на обекта с електроенергия при аварийно спиране на електрозахранването се 
използва дизелагрегат.  

Основен консуматор на електроенергия е хранилната инсталация (хранилни машини и 
шнекове). 

Потреблението на електроенергия за осветление и климатизация на производствените халета 
се свежда до минимум чрез компютърния контрол на микроклимата в халетата. Управлението 
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 се монтират енергоспестяващи осветителни тела. 

Таблица I-1.7.-2 - Kонсумация на електроенергия  

   Птицеферма гр. Ветово 

Консумация на електроенергия 
(kWh/птица/цикъл) 

1,08 kWh/птица/цикъл 

0.024 kWh/птица/ден 

Консумация на електроенергия 
(MWh/год) 

534.2 MWh 
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За отопление на халетата за отглеждане на бройлери ще се използват печки на твърдо гориво 
(въглища или екопелети). Печките са произведени специално за птицевъдството и ще са с 
инсталирана топлинна мощност 0,465 MWth.  

Загретият горещ въздух от горивната камера посредством въздуховоди се разпределя в 
производствените халета. Отоплителната инсталация за всяка сграда се състои от един брой 
печка на твърдо гориво. Топлият въздух се вкарва и разпределя в помещенията посредством 
въздушни ръкави (текстилни). 

Отоплителните съоръжения нямат предвидени пречиствателни устройства за улавяне на прах. 
Те работят с калибрирани до определен размер и обезпрашени въглища или екопелети. 

Прилаганата система за отопление на халетата не включва топлоенергия, произведена 
нарочно в други съоръжения и доставена до инсталацията посредством топлоносител.  

1.7.3. Въглища/екопелети за отопление на производствените халета 

За отопление на производствени халета се използва твърдо гориво - въглища или екопелети. 
Изчисленията в таблица I-1.7.-3 са направени при условие, че целогодишно се използва един 
вид твърдо гориво за отопление на халетата. 

Таблица I-1.7.-3- Kонсумация на въглища/екопелети 

 Птицеферма гр. Ветово 

Консумация на въглища (кг/птица/цикъл) 0.85 кг/птица/цикъл 

Консумация на въглища (т/год) 420,5  т/год 

Консумация на екопелети (кг/птица/цикъл) 1,25 кг/птица/цикъл 

Консумация на екопелети (т/год) 618,3  т/год 

Забележка: Количествата на горивата са изчислени при приемане, че целогодишно се 
използва само единият вид твърдо гориво. 

Количеството на въглищата е изчислено при приемане, че в обекта се използват черни 
въглища. 

1.7.4. Фуражи за изхранване на птиците 

Фуражът  ще се доставя и съхранява в метални силози, разположени до всяка птицевъдна 
сграда. Той ще се доставя в готов вид, произведен по индивидуална рецепта във външен 
фуражен завод.   

Таблица I-1.7.-4. Консумация на фураж 

 Птицеферма гр. Ветово 

Консумация на фураж  (кг/птица/цикъл) 4.0 кг/птица/цикъл 

Консумация на фураж (т/год) 1 978,6  т/год.  

1.7.5. Постеля 

За постелята на птиците в птицевъдните сгради ще се използва слама. Тя ще се доставя в 
необходимите количества, непосредствено преди зареждането на помещенията с новата 
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партида птици, с автомобилен транспорт. Сламата ще се разтоварва директно в халетата. На 
площадката не се предвижда склад за съхранение на слама.  

 

Таблица I-1.7.-5. Консумация на слама 

 Птицеферма гр. Ветово 

Консумация на слама 
(кг/птица/цикъл) 

1.00  кг/птица/цикъл 

Консумация на слама (т/год) 495 т/год. 

1.7.6. Лекарствени препарати 

Лекарства са необходими за осигуряване здравето и жизнеността на птиците. С оглед 
естеството на производствения процес не е коректно количествено определяне на 
медикаментите, използвани в инсталацията. 

1.7.7. Препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизиация.  

Дезинфектанти се използват за обработване на птицевъдните халета и оборудване в края на 
жизнен цикъл.  

Дезинфектиращите препарати, необходими за текущата производствена дейност на 
площадката ще се съхраняват в оригиналните им опаковки, в затворено помещение, което 
няма връзка с канализация. 

1.7.8. Други спомагателни материали 

Масла ще се използват за ремонтни работи по инсталациите на площадката – хранителна, 
поилна, шнекови механизми и други. Ще се доставят в малки количества и ще се съхраняват в 
специално обособен склад в ремонтната работилница. Маслата се съхраняват в обособен 
склад в минимални количества от порядъка на 200 л. 

 

1.8. Информация, описваща използването на най-добри налични техники (НДНТ) и/или 
планираните действия за достигане нивото на НДНТ, включително за наличие на: 

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

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

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

За интензивното отглеждане на птици е разработен препоръчителен документ на Европейския 
съюз – Reference Document on Best Available Techniques for  Intensive Rearing of Poultry and 
Pigs, July 2003, който описва най-добри налични техники в тази област: оборудването, 
емисионните и консумативните нива. Документът не играе ролята на официален стандарт, а 
дава ръководство за инвеститорите в тази индустрия. 

През м. Февруари, 2017 е публикувано Решение на ЕК 2017/32 от 15.02.2017 г. за 
формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Дриектива 
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно оотглеждане на птици и 
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свине. с което се определят най-добри налични техники за интензивно отглеждане на птици 
или свине. 

При сравнението с НДНТ и Решението на ЕК, подробно представени в раздел 3. Най-добри 
налични техники на настоящото заявление, е установено, че техниката, прилагана в 
инсталацията на ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”  напълно съответства на най-добрите 
налични техники, разгледани и препоръчани в НДНТ – документа и в Решението на ЕК. В 
този смисъл, операторът не предвижда и не планира действия за привеждане на 
инсталацията за достигане нивото на НДНТ. 

В процедурата по преценяване необходимостта от ОВОС за разширение на птицефермате е 
разработена оценка по чл. 99а от ЗООС, която е потвърдена от ИАОС, в.т.ч. и съответствието 
с НДНТ на прилаганите от оператора техники. Решението на Директора на РИОСВ-Русе, 
потвърждаващо прилагането на НДНТ е представено в Приложение № 3. 

Извършената подробна оценка на нивата на консумация и емисии от инсталацията с 
изискванията на нормативната уредба, представена в т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на 
настоящото заявление установи пълно съответствие. В тази връзка, операторът не 
предвижда мерки за привеждане в съответствие с изискванията на нормативната 
уредба.  

Наличие на обстоятелства по чл. 123а, ал. 3 от ЗООС: 

За Инсталацията за интензивно отглеждане на птици не са налични обстоятелства, водещи до 
необосновани разходи, при прилагане на изискванията на чл.123а, ал. 1 от ЗООС. 

Наличие на обстоятелства по чл. 123а, ал. 5 от ЗООС: 

За Инсталацията за интензивно отглеждане на птици не е необходимо да се прилага 
изключението, описано в чл. 123а, ал. 5 от ЗООС. 

Наличие на обстоятелства по чл. 123, ал. 4 и ал. 5 от ЗООС: 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е: 

- Включена в заключенията за НДНТ; 

- Приложимите заключения се отнасят до всички възможни въздействия от 
дейността й върху околната среда. 

За Инсталацията не са налични обстоятелства по чл. 123, ал. 4 и ал. 5 от ЗООС. 

 

1.9. Основание за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително. 

Настоящият документ е съставен на основание изискванията на Директивата за КПКЗ 
(2010/75/EЕС), Закона за опазване на околната среда чл. 117, ал. 2 (ДВ бр. 91/2002, посл. изм. 
и доп. бр. 101/2015 г.) и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни (ДВ 80/2009, посл. изм. и доп. бр. 5/2016). 

Настоящото заявление е разработено в съответствие с условия в Решение по преценяване 
необходимостта от ОВОС № РУ 40-ПР/2021 на Директора на РИОСВ-Русе - Приложение № 
3. 
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Кратко описание на обхвата на Инсталация за интензивно отглеждане на птици, в резултат на 
което попада в Приложение № 4 на ЗООС: 

Инсталацията за ивтензивно отглеждане на птици се състои от 3 броя птицевъдни сгради и 
спомагателни постройки. Капацитет: 70 665 места за птици.  

В табличен вид е представен капацитета на инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 
№ 4 на ЗООС: 

Таблица 1.9. Капацитет на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици  

Производствена сграда Брой места за птици  

Хале No 1 23 555 

Хале No 2 23 555 

Хале No 3 23 555 

Общ капацитет на  Инсталацията за 
интензивно отглеждане на птици 

(бройлери) 
70 665 места за птици 

 
Инсталацията за интензивно отглеждане на птици попада в обхвата на Приложение № 4 на 
Закона за опазване на околната среда. 

1.10. Справка за нормативните актове, инструкциите, изчислителните модели (за оценка 
на приноса към концентрациите в околната среда), които са използвани при попълване 
на заявлението. 

Закон за опазване на околната среда; 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда; 

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;  

Закон за водите; 

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;  

Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите; 

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; 

Закон за управление на отпадъците; 

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 
отпадъци;  

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; 

Наредба № 2 за класификация на отпадъците; 

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; 

Стр. 22 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. 
Ветово 

 
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г.; 

Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

Наредба No 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; 

Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; 

Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; 

Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни 
вещества в атмосферния въздух на населените места; 

Закон за защита от шум в околна среда; 

Наредба № 6 от 26.06.2006г. 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; 

Наредба № 54 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 
промишлени източници на шум в околната среда; 

Закон за почвите; 

Наредба № 3 от 1.08.2008 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите; 

Наредба № 4 от 12.01.2009 за мониторинг на почвите; 

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси; 

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 
последствията от тях; 

Закон за устройство на територията;  

Наредба № 7  от 15.12.2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради. 

Методики и изчислителни модели, свързани с издаването на комплексно разрешително:  

Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително, МОСВ, 2014 
г.; 

Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ), МОСВ, 2012 г.; 

Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните 
концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой от 25 февруари 1998 година, 
приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното 
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развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването (публ. в Бюлетин 
"Строителство и архитектура" на МРРБ - бр.7/8 от 1998 г.); 

Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във 
въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ); 

Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 
промишлено предприятие и определяне нивото на шум в мястото на въздействие, МОСВ, 
2012 г.  

 

2. Разрешителни.  

2.1.Компетентен орган по издаване на виза (скица) за проектиране и за издаване на 
разрешително за строеж. 

OБЩИНА ВЕТОВО 

2.1.1.Наименование, адрес, телефон, факс и e-mail на компетентния орган по издаване на 
виза (скица) за проектиране, на чиято територия се извършва или ще се извършва 
дейността 

Главен Архитект 

Адрес: 7080, гр. Ветово, ул. Трети март №2;  

Телефон: 08161/22-53; 0878-362-921; 

факс: 08161/28-71 

е-mail: vetovo@vetovo.bg 

2.1.2.Виза (скица) за проектиране 

X  Виза за проектиране – представена е в Приложение № 1. 

 В процес на издаване  

 Не е подадена молба  

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

Скица на имота, в който е разположена Инсталацията, е представена в Приложение №1.  

2.2. Пречиствателна станция, в която ще се третират отпадъчните води от дейността. 

ГПСОВ гр. Русе 

2.2.1. Наименование, адрес, факс, телефон, e-mail на  дружеството, в чиято 
пречиствателна станция постъпват отпадъчните води  

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – град Русе 

Адрес: гр. Русе, ул. Добруджа № 6 

Тел за връзка: 082-501-559; 082-501-560, e-mail: info@vik-ruse.com  
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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 канализационната система на площадката и местоположение на водоплътните 
бетонови резервоари е представена на КАРТА № 9 от Графични приложения.  

2.3. Компетентен орган за речния басейн: 

2.3.1.Наименование на басейновата дирекция за управление на водите 

Басейнова Дирекция “Дунавски район” – център Плевен 

2.3.2. Схема на канализацията и мястото/местата на заустване.  

Схема на канализационната система на площадката и местоположение на водоплътните 
бетонови резервоари е представена на КАРТА № 9 от Графични приложения.  

От обекта не се заустват отпадъчни води. 

2.3.3. отм.  

- 

2.4. Решение за утвърждаване на окончателната площадка  

За инвестиционното предложение „Изграждане на нова птицевъдна сграда (хале 3) в 
съществуваща птицеферма за отглеждане на птици – бройлери и достигане капацитет на 
отглежданите птици – 70 665 места“ с местоположение: ПИ с идентификатор  № 10803.163.5  
по КК и КР на гр. Ветово, община Ветово, област Русе е издадено Решение № РУ-40-ПР/2021 
г. на Директора на РИОСВ-Русе (Приложение № 3) и Разрешение за строеж № 31/18.08.2021 
г. на Главен архитект на община Ветово (Приложение № 4). 

 

3.Кратък преглед на основното замърсяване на околната среда 
В тази част на заявлението са представени обобщени схеми на емисиите във водата, въздуха, 
генерирането на отпадъци, шум и изчислените концентрации в  околната среда. 

3.1.Въздух 

Информация за изпускане на отпадъчни газове в атмосферата от изпускащи устройства на 
площадката, съдържащи вещества по Приложение No 8 на ЗООС 
Вентилационна система на производствените сгради 
В резултат на експлоатация на вентилационната система на производствените сгради в 
атмосферния въздух се емитират следните замърсители, попадащи в обхвата на Приложение 
№ 8 на ЗООС: 

- Оксиди на азота и други азотни съединения – NH3 (oт жизнената дейност на птиците; 
- Прах, включително фини прахови частици. 

Изпускащи устройства към печки за отопление на твърдо гориво  
- Оксиди на азота и други азотни съединения – NOx в резултат на изгаряне на твърдо 

гориво – въглища и екопелети; 
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- Въглероден оксид (СО; 
- Серен диоксид и други съединения на сярата; 
- Прах, включително фини прахови частици. 

Схеми на всяко изпускащо устройство, комин и вентилационни системи, заедно с всички 
източници на емисии са представени в КАРТА № 8 към заявлението. 

3.2. Отпадъци 

Инсталацията е нова. За образуваните на територията на площадката отпадъци са изготвени  
работни листи за класификация на образуваните отпадъци, които са представени за 
утвърждаване в РИОСВ-Русе чрез система НИСО. 

Пряко от Инсталацията за интензивно отглеждане на птици не се образуват отпадъци. 
Описаните в Таблица 3.2.-1 отпадъци се образуват от цялата площадка. Поради тази причина 
не е посочено количество на образуваните отпадъци за единица продукт. 

Табл. N 3.2.-1 – Образувани отпадъци от производствената площадка 

Код на 
отпадъка 

Наименование на отпадъка съгласно Наредба 2 за класификация 
на отпадъците 

Количество на 
отпадъка, 

т/год 

20 03 01 Смесени битови отпадъци 200 

20 01 21* Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 0.200 

15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества 

0.300 

02 01 04 Пластмасови отпадъци /с изкл.на опаковки/ 2 

02 01 10 Метални отпадъци 6 

10 01 01 Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изкл. на пепел от 
котли, упоменати в 10 01 04) 

200 

10 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 0,100 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 0,100 

Дружеството ще води изискуемата документация по реда на Закона за управление на 
отпадъците и подзаконовите му нормативни актове. 

3.3. Отпадъчни води. 

При експлоатация на птицефермата се очаква формиране на следните потоци отпадъчни води: 

производствени отпадъчни води – отвеждат се по площадковата канализация към  
безотточен водоплътен бетонов резервоар, от който периодично ще се извозват до ГПСОВ за 
последващо третиране. Резервоарът е вкопан, с обем 30 м3. 

битово-фекалните отпадъчни води отвеждат се по разделна канализационна система до 
безотточен водоплътен резервоар, с обем 3,0 м3.  
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Отпадъчните води от резервоарите ще се изпомпват и постъпват за пречистване в ГПСОВ гр. 
Русе на база сключен договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Русе, представен в 
Приложение № 7 към заявлението.  

Дъждовни води – Дъждовните води се оттичат свободно по бетонираните части на 
площадката и следвайки наклона попиват в зелените площи, без да формират отток.  

На КАРТА № 9 от Графични приложения е представена площадковата канализация с всички 
източници на отпадъчни води и техните приемници.   

3.4. Шум 

Инсталациата е нова. До момента операторът не е имал задължение да извършва мониторинг 
по фактор Шум. 

3.5.Риск от аварии с опасни химични вещества и смеси 

Дейността на дружеството не попада в обхвата на чл. 103 от Закона за опазване на околната 
среда и не е необходимо извършването на класификация на оператора. На територията на 
обекта ще се съхраняват опасни химични вещества и смеси, чието количество е под прага за 
класификация като обект с висок или нисък рисков потенциал.  

4.Становища на заинтересованите юридически лица  

Операторът не разполага с такива.  
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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 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е разположена в землището на гр. Ветово, 
област Русе в ПИ с идентификатор 10803.163.52. Имотът и сградите в него са собственост на 
оператора.  

Площта на имота е 10,848 дка, същият е урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 
за животновъдна ферма. 

В  Приложение № 1 и Приложение № 2 към заявлението са представени скица на имота и 
нотариален акт за собственост. 

1.1. Наименование, пълен адрес, телефон, факс 

ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов“ 

град Ветово, ул. Марица № 9  

Тел за връзка: 0885-207-986; e-mail: emre_uzunov@abv.bg 

1.2. Лице за контакт: 

Емре Рибаи Узунов – Управител  

1.3. Длъжност на лицето за контакт:  

Управител 

1.4. Скица на поземления имот (площадката) с регистър на координатите на 
характерните гранични точки в утвърдената в страната координатна система  

Скица на имота, в който е разположена площадката, е представена в Приложение № 1. 
Генплан на площадката е представен на КАРТА № 3.  

1.5. Извадка от устройствената схема или общ устройствен план, а когато такива не са 
изработвани – от топографска карта или сателитна снимка, на която са нанесени 
границите на поземления имот (площадката) 

Обхватна карта – извадка от кадастър с разположението на площадката на оператора и 
сателитни снимки на района са приложени към настоящето Заявление за издаване на 
комплексно разрешително под формата на КАРТА № 1 и КАРТА № 2 от Графични 
приложения.  

1.6. Местоположение на всички сгради и дейности на територията (площадката), 
показани на извадка от действащ подробен устройствен план (застроително решение 
или генерален план) 

Местоположението на всички сгради и дейности на територията на производствената 
площадка са показани на генплан – КАРТА № 3.  
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1.7. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или 
общината   

Площадката, на която е разположена инсталацията на опертора, се намира на 430 м северно от 
гр. Ветово, област Русе. Имотът е разположен в стопански двор, околните терени са 
земеделски земи.  

На КАРТА № 1 от Графичните приложения е показано местоположението на площадката на 
оператора и връзката й с общинската инфраструктура.  

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

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на гр. Ветово, област Русе в ПИ 
с идентификатор 10803.163.52. Площта на имота е 10,848 дка., същият е урбанизирана 
територия с начин на трайно ползване – за животновъдна ферма. 

Съседните на имота площи са земеделски земи – ниви и овощни градини. 

В Графични приложения е представена Сателитна снимка – КАРТА № 1 и Извадка от 
кадастър КАРТА № 2. 

 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

2.1. Политика на фирмата по околната среда. 

Политиката на дружеството по отношение опазването на околната среда може да се определи 
със следните цели и задачи: 

 Спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване 
риска за човешкото здраве; 

 Внедряване на безотпадни технологии за производство – алтернативи за 
оползотворяване на генерираните торови маси, съобразени с добрите земеделски пракитики; 

 Разработване и прилагане на системи за икономия на суровини, материали, вода и ел. 
енергия; 

 Поддържане на добри взаимоотношения с местната общественост и контролните органи 
във връзка с дейността на дружеството; 

 Определяне на основните рискови въздействия от дейността върху околната среда и 
предприемане на необходимите мерки за контрол и тяхното предотвратяване или намаляване; 

 Сертифициране на екологично чиста продукция и навлизане в пазари с по-високи 
екологични изисквания; 

 Систематизиране на задължителната документация, отнасяща се до опазване на 
околната среда – разрешителни документи, инструкции, протоколи, аварийни планове и 
други. 
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2.2. Система за управление на околната среда. 

Дружеството няма въведени системи за управление на околната среда – ISO 14001 или EMAS. 
Операторът към настоящия момент не планира въвеждане и сертифициране на ISO 14001 или 
EMAS. 

Операторът се стреми да изпълнява фирмена политика, ориентирана към опазването на 
околната среда в съответствие с изискванията на действащата на територията на Р България 
нормативна база.   

2.3. Докладване за управлението по околната среда  

Отговарящ за управление на околната среда е Емре Узунов – Управител. 

Операторът няма задължение за докладване на преноса на замърсители към Европейския 
регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

2.4. Добри управленски практики. 

Като основа за производство на качествен и безопасен продукт, операторът ще въведе 
основни правила за работа, каквито се явяват Добрите земеделски практики. Те представляват 
система за контрол на персонал, помещения, съоръжения, материали, документация, 
хигиенно-поддържане, технология на производство и др. с цел да се сведе до минимум рискът 
от замърсяване на продукцията и околната среда чрез производствената или човешката 
дейност. 
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ. 

3.1. Използване на НДНТ при изграждане на нови инсталации 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици се разглежда като нова инсталация, т.к. до 
момента за нея не е издавано комплексно разрешително. 

За интензивното отглеждане на птици е разработен препоръчителен документ на Европейския 
съюз – Reference Document on Best Available Techniques for  Intensive Rearing of Poultry and 
Pigs, July 2003, който описва най-добри налични техники в тази област: оборудването, 
емисионните и консумативните нива. Документът не играе ролята на официален стандарт, а 
дава ръководство за инвеститорите в тази индустрия. 

През м. Февруари, 2017 е публикувано Решение на ЕК 2017/32 от 15.02.2017 г. за 
формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Дриектива 
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно оотглеждане на птици и 
свине. с което се определят най-добри налични техники за интензивно отглеждане на птици 
или свине. 

Настоящата оценка е извършена възоснова на двата цитирани по-горе документа, като водещо 
е Решението на ЕК, а НДНТ-докумнета е ползван като допълващ, при липса на информация в 
Решението. 

Операторът категоризира предлаганата техника в следната таблица (за всяка инсталация 
поотделно) 

Класификация на предложената техника От-
мет-
ка 

Точка от 
методиката, която 

следва да се попълни 

Предложена е най-нова техника по смисъла на чл. 123а, ал. 5 от 
ЗООС 

 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 

 

 

3.1.1.  

Предложена е техника, различна от тази описана в в 
приложимите заключения за НДНТ (независимо дали са приети с 
Решение на ЕК, ако има такива влезли в сила) за разглежданата 
дейност 

 

 

3.1.2.  

Предложена е техника, различна от тази, описана  в приложимите 
заключения за НДНТ (вкл. Решение 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. 

 

 

 

3.1.3.  
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3.1.1. Ако се прилага техника, идентична с описана в приложимите заключения за НДНТ 
(независимо дали са приети с Решение на ЕК или не), включително с нейните параметри 
(консумация, емисии, отпадъци и др.) и техните стойности, или най-нова техника, по 
смисъла на чл. 123а, ал. 5 от ЗООС. 

Операторът/инвеститорът представя кратка технологична информация за тази 
алтернатива (вкл. технологична блок-схема) и изчерпателна информация за всяко: 

- Технологично съоръжение, което е източник на емисии, вкл. отпадъци 
характерни за  

- производството и/или консумира вода, топло/електроенергия, химични 
вещества/смеси – описва се на кое от описаните в заключенията съоръжения 
съответства (номер на страница, раздел, точка от заключенията). 

- Пречиствателно съоръжение/техника за намаляване на емисиите – към кое от 
горните технологични съоръжения е предвидено/монтирано; описва се на кое от 
от описаните в заключенията съоръжения съответства (номер на страница, 
раздел, точка от заключенията). 

Кратка технологична информация за предлаганата алтернатива от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – 
Емре Узунов” - Ветово за птицеферма – гр. Ветово: 

Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуваща птицеферма, 
състояща се от две птицевъдни сгради с капацитет от 38 400 места за птици. Двете 
съществуващи сгради, с капацитет до 40 000 места за птици са въведени в експлоатация на 
06.01.2021 г.  

Разширението предвижда: 

- Изграждане на нова птицевъдна сграда – хале 3 – с капацитет от 23 555 места за птици 

- Увеличаване капацитета на отглежданите птици в съществуващите две птицевъдни 
сгради чрез увеличаване гъстотата на отглеждане.  

Разрешеният капацитет на фермата е 38 400 места за птици, като предвижданията са същият 
да се увеличи с 32 265 места за птици и да достигне до 70 665 места за птици, разпределени в 
три идентични сгради, всяка с капацитет от 23 555 места за птици. 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, разположена в землището на гр. Ветово, 
община Ветово, област Русе се разглежда като нова инсталация, тъй като до момента за 
същата не е издавано Комплексно разрешително. 

Капацитетът на фермата се определя на 70 665 места за птици бройлери, като във всяко от 3-
те халета ще могат да се отглеждат до 23 555 броя птици.  

Основни суровини, консумативи и спомагателни материали при производствената дейност са: 

• Еднодневни пиленца; 

• Фуражи за изхранване на птиците;  

• Постеля;  

• Вода;  
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• Електроенергия за осветление и вентилация на сградите;  

• Въглища/екопелети за отопление на помещенията;  

• Лекарствени препарати; 

• Препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  

Производството на угоени бройлери се осъществява в производствени халета, 
представляващи монолитни сгради, без прозорци. Подът на всяко хале е изграден от бетонова 
настилка, стените са тухлени с добра изолационна характеристика. В началото на всеки 
угоителен цикъл върху подовата настилка се застила със слама с дебелина на слоя в 
зависимост от годишните сезони, както следва: през летния сезон – 3-5 см; през зимния сезон 
– 7-9 см. Подовата настилка се характеризира като дълбока несменяема постеля и този способ 
е широко прилаган в птицевъдството от дълги години.  

Прилага се т.нар. „all-in-all-out” технология, при която в началото на угоителния цикъл се 
осъществява зареждане на производствените халета с еднодневни пилета, които се отглеждат 
без преместване, като в края на угоителния период се изнасят от халетата и се товари на 
товарни камиони – пилевози за извозване към кланицата за по-нататъшно процесиране. На 
практика, за целия угоителен период до достигане на определените килограми пилетата – 
бройлери не напускат производствените халета. След приключване на угоителния цикъл 
производствените халета изцяло се изчистват и дезинфекцират. 

Разтоварването на еднодневните пилета се извършва по строго определена и стриктно 
контролирана технология – товаро-разтоварната група е винаги с чисти дрехи; и няма никакъв 
допир с останалата част от общата група. Товаро-разтоварната дейност протича по определен 
ред, който включва: един работник е вътре в камиона, а друг - върху платформата на камиона, 
отделен работник за поемане на касетките от камиона, които пренася до вратата на халето. 
Останалата част от групата, които разнасят касите с пилетата във вътрешността на халето 
влизат в абонатната стая, обуват калцуни и минават през дезинфекционните ванички, поемат 
касите от човека до вратата, без да излизат навън от халето, след разтоварване на 1/2 от 
камиона хората обуват още един чифт калцуни, без да събуват първия чифт, след 
приключване на разтоварването на пилетата в първото хале, хората които са вътре излизат 
през вратата към абонатната, като минават през дезинфекционната ваничка и след това си 
събуват калцуните. При влизане във второто хале се повтаря процедурата с нови калцуни. 
Веднага след разтоварване на второто хале, хората излизат от халетата, събуват калцуните, 
обуват нови, дезинфекцират се, измиват си ръцете и влизат в първото хале, където първо 
минават и натискат всяко едно от бебероните на поилните линии, след което изсипват 
пилетата от касетките. Веднага след приключване на изсипването на пилетата от касетките в 
първото хале, се сменят калцуните, хората се дезинфекцират и влизат във второто хале да 
изсипват пилетата от касите.  

Хранене  

Птиците се изхранват с комбинирани фуражи в брашнест или гранулиран вид (в зависимост 
от възрастта), които се съхраняват в метални силози, плътно затваряне, непропускливи за 
дъждовна вода. До всяка птицевъдна сграда се поставят по един брой силоз, свързани с 
хранилната инсталация в помещението чрез шнеков механизъм. 
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За хранене на птиците се използва хранилна инсталация, състояща се от бункери за фураж и 
хранилни линии с кръгли автохранилки. Бункерите са с вместимост по 90 кг и са свързани с 
шнековия механизъм на силозите. Всеки бункер е свързан с по една хранилна линия. 
Хранилната линия се състои от метална тръба, в която се движи шнек за придвижване и 
зареждане на фуража от бункера в кръгли хранилки. Кръглите хранилки са с разглобяемо 
дъно и вместимост 2.5 – 3.5 килограма фураж. Броя на хранилките, разпределени по 
протежение на хранилната линия, зависи от броя на заредените в сградата пилета, 
респективно от необходимия хранилен фронт. 

Хранилните линии са закрепени към тавана посредством winch-система. Височината им се 
променя в зависимост от възрастта и височината на пилетата. 

Принцип на работа на хранилната инсталация: фуражът от силоза посредством шнековия 
механизъм се зарежда в бункерите в сградата. Последният бункер има прекъсвач, който 
изключва шнековия механизъм при напълването на бункера до 90 килограма и го включва при 
изпразване на фуража от бункера в хранилните линии. Прекъсвач, поставен в последната 
кръгла хранилка включва шнека на хранилната линия и фуражът от бункера напълва 
последователно всички хранилки След напълване на последната хранилка прекъсвачът 
изключва шнека на хранилната линия. Процесът се повтаря постоянно през светлите часове от 
денонощието. Птиците се хранят на воля и нямат ограничение в дажбата. 

Поене  

За поене на птиците се използва поилна инсталация с чашкови нипелни поилки. Във всяка 
производствена сграда се монтират поителни линии, които са свързани към резервоар с 
монтирано нивомерно устройство за питейна вода 1 м3. Резервоарът се разполага на метална 
рама с височина 2,80 м в основното помещение, така че захранващия водопровод към 
поилната инсталация е разположен с наклон.  

Височината на поилната инсталация може да се променя съобразно възрастта на птиците чрез 
winch-система. Птиците имат свободен достъп до вода през целия светъл период от 
денонощието. Описаната поителна технология не позволява изтичане на вода върху сламената 
постеля, нейното мокрене и гниене по време на угоителния цикъл, което би влошило 
микроклимата в сградите. 

Вентилация 

Вентилацията в сградите за угояване на бройлери се осъществява чрез принудителна 
циркулация на въздуха.  

Свежият въздух навлиза през отвори (клапи), разположени на равни разстояния една от друга 
по протежение на дългите стени на сградата, а замърсеният въздух се изсмуква чрез 
вентилатори, поставени на късата стена. Вентилационната система е «тунелна».   

Минималната вентилация е количеството свеж въздух (м3), необходимо за поддържане на 
нуждите на птиците от кислород и на качеството на въздуха в помещението в продължение на 
един час. 

Максималната вентилация е количеството свеж въздух (м3), необходимо за извеждане на 
метаболитната топлина от жизнената дейност на птиците извън сградата, така че 
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температурата в помещението да не се повишава с повече от 3ºС от външната температура в 
продължение на един час. 

За оптимален обем приток на атмосферен въздух в помещенията се препоръчва от 5.6 до 7.5 
м3/h, съгласно изискванията на Приложение № 7 от Наредба № 44 на МЗГ. 

Вентилационната система на сградите ще се състои от 

Източник на 
отпадъчните 

газове 

Максимален дебит на газовете,  
Nm3/час 

размери 

ВС – сграда 1 370 250 в т.ч.:  
(6 стенни вентилатора, всеки с дебит от 40 900;  

3 покривни вентилатора, всеки с дебит от 14 350)  

6*1,40/1,40м 
3*D=0.62 м 

 

ВС – сграда 2 370 250 в т.ч.:  
(6 стенни вентилатора, всеки с дебит от 40 900;  

3 покривни вентилатора, всеки с дебит от 14 350) 

6*1,40/1,40м 
3*D=0.62 м 

 

ВС – сграда 3 370 250 в т.ч.:  
(6 стенни вентилатора, всеки с дебит от 40 900;  

3 покривни вентилатора, всеки с дебит от 14 350) 

6*1,40/1,40м 
3*D=0.62 м 

 

С вентилацията ще се осигурява нормативно изискуемия минимален и максимален обем на 
въздуха в производствената сграда.  

За летен режим на работа са предвидени и топлообменници двутръбни с охладител – студена 
вода с температура до 120. Инсталациите са три самостоятелни – с помпи циркулационни за 
тръбен монтаж. Включването им е ръчно от работник в птицефермата и автоматично от 
компютърно управление при температура на въздуха навън над 300С. Част от решетките с 
клапи се затварят и свежия въздух – вече с по ниска температура, постъпва в помещението 
през тези топлообменници. Водата е оборотна с помпа циркулационна от резервоар, 
разположен в предверието на птицевъдните сгради.  

Контрол на климата 

Вентилацията в птицевъдните сгради за бройлери се регулира чрез специални компютърни 
системи за контрол. На електронно табло се отчита външната температура. Зададени са 
стойностите на максималната и минимална вентилация в помещението съответно броят на 
работещите вентилатори при определена околна температура. Електронното табло при 
постоянна определена околна температура, която не изисква 100 % вентилация включва и 
изключва периодично вентилатори от различни зони. По този начин обема на необходимия 
въздух не се променя, но се осигурява равномерна подмяна на въздуха във всички зони, 
населени с птици, без да се допускат въздушни течения или непроветрени “мъртви” зони.  

Степента на отваряне на клапите се регулира автоматично от електронното табло и зависи от 
околната температура. 

Отоплението в птицевъдните сгради се регулира ръчно от персонала, като се  поддържат 
температурите заложени в температурния режим за съответната порода бройлери. Допускат 
се само краткотрайни отклонения от 2ºС под и над оптималните стойности. 
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Отопление  

Отопление в птицевъдните сгради е необходимо през по-голяма част от годината и е 
задължително през целия зимен период и през периоди с рязко и продължително застудяване. 
Отоплението в птицевъдните сгради ще се извършва изцяло посредством топлинен източник – 
печка на твърдо гориво. 

Печките на твърдо гориво са с топлинна мощност 0,465 MW всяка. Печките се монтират 
външно на производствените сгради. Топлият въздух се отвежда в основното помещение с 
въздуховоди. 

Избраните печки  благодарение на системата от въздуховоди гарантират ефективно затопляне 
на помещенията, не създават риск от пожари, тъй като са изведени от сградите и почистването 
и зареждането им не са в непосредствен контакт с птиците и постелята. 

Осветление 

В сградите не се предвиждат прозорци за естествена светлина. Осветлението е изцяло с 
енергоспестяващи лампи. Разпределението на крушките в осветителната инсталация и техния 
брой осигуряват равномерно разпределяне на интензивността на светлината във всяка една 
точка на помещението, за да не се получават светли и тъмни зони. 

Проектни параметри на светлинния режим: Интензивност на осветлението – 5 ÷50 lux, 
продължителност на светлинния ден – няма изисквания. Продължителността се залага в 
зависимост от отглежданата порода бройлери и се програмира в осветителната система на 
помещението. 

Ремонт и поддръжка  

След приключване на почистването и преди дезинфекциите се извършва ремонт на сградите – 
всички пукнатини, разкъртвания, дупки и пролуки в таваните, стените, пода, между стените и 
вратите се запълват с разтвор на цимент и пясък. Целта е да не се задържат в тях 
изпражнения, перушина или други замърсявания и да се осигури плъхонепроницаемост на 
сградите. Разкъсаните мрежи на отворите на вентилаторите и на клапаните се заменят с нови. 

 Оборудване и инвентар: 

• извършва се пълен преглед на състоянието на хранилната инсталация; 

• повредените кръгли хранилки се отремонтират; 

• повредените чашкови поилки се отремонтират; 

• проверява се състоянието на крановете и тръбите на водопроведната система и 
повредените части се заменят с нови; 

• подменят се стари и с повредена изолация ел. кабели. 

Когато сградите са заредени с птици състоянието на хранилната и поилните инсталации и 
отоплителните съоръжения с цел тяхната ефективна и безопасна експлоатация се поддържа от 
техническия персонал. Възникналите по време на работа повреди се отстраняват 
своевременно, за да не се нарушава процеса на отглеждане на птиците. 
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Ветеринарно-медицинско обслужване 

Ветеринарният лекар трябва да проверява здравословното състояние на птиците и тези с 
влошено здравословно състояние да получават подходящо лечение. Необходимо е да се води 
дневник в който се вписват данните от  направените проверки, здравословно състояние, брой 
умрели птици, причини за това. 

Почистване и дезинфекция на сградите за птици и оборудването 

В птицефермата ще се прилага т.нар. „сухо почистване”, което е практика в повечето 
птицевъдни ферми. При отглеждане на птиците върху дълбока несменяема постеля, подът и 
стените на помещението се почистват след приключване на угоителния период и изнасяне на 
птиците от всяка партида за клане. След изриването на тора следва механично почистване 
(помитане), след което стените, пода и оборудването се почистват с пароструйка. 

Оборудването – хранилна инсталация и поилна инсталация се повдигат с winch-системите на 
удобна за почистване и дезинфекция височина.  

В помещенията за отглеждане на птици са предвидени улеи, по които водата от почистване на 
халетата и от източване на поилната инсталация се отвежда към бетонов водоплътен 
черпателен резервоар, в който се събира. 

Дезинфекцията на сградите се извършва с напръскаване с дезинфекционен разтвор с 
пароструйка и/или чрез обгазяване с пулс-фог. Изискванията към използваните 
дезинфектанти са да бъдат бактерицидни, вируцидни и спороцидни. Третираните повърхности 
не се измиват, след напръскване с дезинфектант. 

Периодът на почистване между две зареждания на сградите ще продължава между 7 и 30 дни, 
в зависимост от сезона и производствената програма. 

Консумация на вода за почистване на помещенията варира в диапазона от 0.002-0.2  м3/м2.  

Управление на торови маси 

На територията на имота няма изградена торова площадка или друго съоръжение за временно 
съхранение на торови маси до предаването им на земеделски производители.  

Във връзка с горното е възприето, торовите маси след почистване на производствените халета 
да се предават за последващо оползотворяване на земеделски производители или да се 
продават за производство на компост, директно от халетата. 

Операторът е сключил договор за изкупуване на торови маси със земеделски производител от 
района, представен в Приложение № 8. 

 Таблица 3.2.2.1. – 1  – Оценка на основните технологични параметри на инсталацията и 
заключенията за НДНТ в Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for the 
Intensive Rearing of Poultry or Pigs – 2017 

Показател 
Птицеферма 

гр. Ветово 

Европейски 
показатели 

Съгласно НДНТ 
Различия 

1. Угоителен 
цикъл 35-40 дни 33 - 42 дни Не се посочват, в рамките на 

възприетата практика в ЕС 
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(стр. 5) 

2. Конверсия на 
фураж 1.72 

1,6-2,2 

(стр. 151) 
Не се посочват, в рамките на 
възприетата практика в ЕС 

4. Живо тегло 
(кг/кв.м) 39 кг 

До 39 кг 

(стр. 5) 
Не се посочват, в рамките на 
възприетата практика в ЕС 

5. Фураж 
(кг/птица/цикъл) 

4,00 кг 
2,4-5,7 кг 

(стр. 151) 
Не се посочват, в рамките на 
възприетата практика в ЕС 

Таблица 3.2.2.1.- 2 Сравнителна таблица на обобщени показатели и критерии, 
възприети в Европейския съюз в областта на производство на бройлери (хранене, 

компоненти на фуражни смески) 

Показатели Препоръки на НДНТ – 
документа  

Данни за Англия и 
(Германия) 

Птицеферма – гр. Ветово 

Ниво протеин, табл.9.11 и табл. 9.13, стр. 800 

   Фаза 1 22-23 (20-23) 22.20 

   Фаза 2 20-22 (20-22) 21.00 

   Фаза 3 18-19,5 (18-21) 19.50 

Аминокиселини, табл.9.11 и табл. 9.13, стр. 800 

   Фаза 1 1,3-1,5 (0.45-0.6) 1.44 

   Фаза 2 1,2-1,4 (0.45-0.55) 1.21 

   Фаза 3 1,15-1,3 (0.45-0.52) 1.07 

Общ фосфор, табл.9.11 и табл. 9.13, стр. 800 

   Фаза 1 0,5-0,6 (0.65-0.7) 0.52 

   Фаза 2 0,45-0,55 (0.55-0.7) 0.49 

   Фаза 3 0,4-0,48 (0.5-0.7) 0.47 

Таблица 3.2.2.1 – 3 - Оценка съответствията между предлаганата производствена 
техника и заключенията за НДНТ в Best Available Techniques (BAT) - Reference Document 

for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs – 2017 

Съот-
вет-

ствие 

Заключения за НДНТ Птицеферма гр. Ветово 

1. Системи за настаняване на птиците 

ДА Традиционно отглеждане на 
бройлери, осъществявано в затворени 
добре топлоизолирани сгради, без 

Производството ще се осъществява в 
монолитни тухлени сгради без прозорци. 
Подът на всяка сграда е изпълнен от 
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Съот-
вет-

ствие 

Заключения за НДНТ Птицеферма гр. Ветово 

прозорци, на изкуствено осветление, 
прилагана принудителна вентилация, 
при дълбока несменяема постеля. (т. 
2.2.2 „Production of broiler meat”) 

бетонова настилка, върху която се 
поставя дълбока несменяема сламена 
постеля. Сградите са топлоизолирани, 
като за отополение се ползват печки на 
твърдо гориво 

2.  Контрол на климата в сградата 

ДА Факторите, които са важни за 
вътрешната среда в сградите за 
отглеждане: 
• температура и влажност на въздуха 
в помещението. Контролира се чрез: 
изолация на сградата; отопление на 
помещенията - директно отопление 
(напр. Инфрачервена светлина, 
отопление с газ / въздух, газови 
конвектори, горещ въздух) или 
индиректно отопление (централно 
отопление на помещенията, 
централно отопление на подово 
покритие);  охлаждане чрез пръскане 
на покрива (практикувано в по-топъл 
климат и през лятото); охлаждане 
чрез пръскане на водна мъгла, 
известно още като мъгла; мокри 
филтри (системи за охлаждане с 
пити);  топлообменници - (виж 
раздел 2.2.4.1); 

• състав на въздуха и скорост на 
въздуха на животно: Концентрация 
на NH3 не повече от 20 ppm; 
концентрация на CO2 не по-голяма 
от 3 000 ppm; вътрешна температура, 
когато външната температура, 
измерена в сянка, надвишава 30 ° C, 
не превишава тази външна 
температура с повече от 3 ° C; 
средната влажност на помещенията, 
измерена за 48 часа, не надвишава 
70%, когато външната температура е 
под 10 ° C. (вж. Раздел 2.2.4.2) 

Основните фактори за осъществяване на 
контрол на микроклимата са: добра 
изолация на производствените сгради, 
директно отопление, охлаждане и 
принудителна вентилация. 

Всички производствени сгради са 
затворени, с топлоизолиран под и стени. 
Предвидена е отоплителна система – 
печки на твърдо гориво – директно 
отопление с горещ въздух, постъпващ в 
халетата по въздуховоди и охладителна 
система, състоящо се от охладителни 
пити.  

В сградите се монтират датчици за 
температура и влажност, които 
задействат автоматичната система за 
управление на микроклимата, която 
управлява режима на вентилация, 
степента на отваряне на клапите за свеж 
въздух. 

В халетата ще се спазват определени 
параметри на средата – съдържание на 
амоняк и въглероден двуокис.  
Допълнително в производствените сгради 
ще се следи сероводород, каквато е и 
практиката в Белгия 

3. Вентилационни системи 
ДА За поддържане на микроклимата в 

производствените халета се използва 
Вентилацията в сградите ще се 
осъществява чрез принудителна 
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естествена или принудителна 
вентилация. Вентилационната 
система е конструирана по начин, че 
въздушния поток да се движи по 
ширината или дължината на сградата. 
Принудителната вентилация работи 
на принципа на негативното 
налягане, което се формира 
посредством работата на вентилатори 
и въздушни клапи. Вентилаторите 
могат да бъдат монтирани на 
широката, дългата стена на 
производствените халета или на 
покрива на същите – вентилацията 
може да бъде: 

- покривна / странична 
вентилация: въздухът се 
изтегля надолу по цялата 
ширина на къщата чрез 
въздушни отвори и 
вентилатори в покрива и 
излиза през страничните 
отвори  

- билна вентилация: 
въздухът се вкарва през 
отворите в страничните стени 
и се изтласква през 
вентилаторите на билото; 

-  крос- вентилация: 
въздухът се издърпва по 
широчината на халето чрез 
въздушни отвори и 
вентилатори в страничните 
стени  

- тунелна вентилация: 
въздухът се издърпва по 
дължината на халето с 
вентилационни отвори и 
вентилатори в страничните 
стени на фронтон. 

(стр. 58, т. 2.2.4.2 Ventilation of 

циркулация на въздуха. Свежият въздух 
навлиза през отвори (въздуховодни 
клапи), разположени на равни разстояния 
една от друга по протежение на една от 
стените на сградата, а замърсеният въздух 
се изсмуква чрез вентилатори, поставени 
на стените. Вентилацията е комбинация 
от тунелни  и покривни вентилатори и 
съответства на НДНТ. 
Вентилацията в птицевъдните сгради ще 
се регулира чрез специални компютърни 
системи за контрол. Зададени са 
стойностите на максималната и 
минималната вентилация в помещението, 
броят на работещите вентилатори при 
определена околна температура. Степента 
на отваряне на клапите се регулира 
автоматично от електронно табло и 
зависи от околната температура. 
Основните фактори за осъществяване на 
контрол на микроклимата са: добра 
изолация на производствените сгради, 
отопление на място чрез дълбока 
несменяема постеля, директно отопление, 
принудителна вентилация. 
Капацитетът на вентилационната система 
на всяко хале е от 3 до 6 куб.м./килограм 
живо тегло и съответства на 
препоръчителните стойности, описани на 
стр. 59. 
Скоростта на въздуха в сградите ще се 
контролира автоматизирано според 
температурата и влажността в 
помещенията, което съответства на 
препоръките на стр. 58 от документа. 
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poultry housing) 
4. Охлаждане 

ДА Системите за охлаждане с 
охладителни „пити“ се използват за 
охлаждане на входящия въздух в 
помещенията чрез ефекта на 
изпаряване на водата. 
Питите са целулозни или 
пластмасови панели с голяма 
специфична повърхност и 
непрекъснато се поддържат напоени. 
Топлият входящ въздух протича през 
влажните подложки (чрез 
отрицателно налягане), като поема 
влажността и охлажда надолу. 
Излишната вода се рециркулира.  (т. 
2.2.4.4 Pad cooling) 

За охлаждане на производстевните сгради 
в топлите месеци, е предвидена 
охладителна система с охладителни пити. 
Системата съответства на НДНТ. 

5. Контрол на праха 
ДА Контролирането на праха при 

източника не само намалява 
емисиите във външната среда, но 
също така спомага за поддържането 
на по-добра вътрешна среда за 
животни и работници. Действието на 
животните обикновено е фактор за 
увеличаване на емисиите на прах. 
Нивата на праха могат също да се 
увеличат, когато фуражът е  
прахообразен, като например при 
някои не-пелетизирани фуражи за 
кокошки носачки. Храната за 
бройлери е по-малко прашна, тъй 
като съдържа по-високо съдържание 
на мазнини. Оборудването, в което се 
прилага храната, може също да 
увеличи количеството прах във 
въздуха. Автоматичните подаващи 
устройства могат да генерират прах, 
когато фуражът попада в коритата. 
стр. 61, т. 2.2.4.6 Control of dust и стр. 
691, т. 4.17.1 Techniques to reduce dust 
generation inside livestock buildings 

Избор на хранителните системи в 
производствените сгради (виж описание 
хранилни системи към оборудване, 
използвано за хранене и поене).  
Съхранението на фуража ще e в 
затворени силози, като се подава чрез 
затворени шнекови линии до кръгли 
автохранилки (не се използва улейна 
система); 
Фуражът, използван за храна на птиците 
– след 10 тия ден птиците ще се 
изхранват с гранулиран фураж; 
Начинът на разстилане на постелята в 
сградите – сламата ще се внася и разстила 
ръчно в сградите; 
Видът на постелята – в обекта не се 
използва ситно нарязана слама за 
постеля; 
Видът на стените и подпокривното 
пространство на сградите – изпълнени са 
с изолационни панели, които са от 
материал, незадържащ прах. 

6. Осветление 
ДА За осветление на сградите се За осветление на производствените 
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използва изкуствено осветление. 
Използват се различни схеми за 
осветяване на производствените 
сгради през различните периоди на 
денонощието.  

В помещенията за бройлери се 
изисква интензитет на светлината 
най-малко 20 лукса по време на 
периодите на осветяване и осветяване 
на най-малко 80% от използваемата 
площ.  
В допълнение, в рамките на седем 
дни от момента, в който пилетата са 
поставени в сградата и до три дни 
преди предвиденото време на клане, 
осветлението трябва да следва 24-
часов ритъм и да включва периоди на 
тъмнина с продължителност най-
малко 6 часа общо, с най-малко един 
непрекъснат период на тъмнина от 
най-малко 4 часа, с изключение на 
периодите на затъмняване. 
Светлинна програма - Таблица 2.5 на 
стр. 60 от документа. 
(т. 2.2.4.5 Lighting of poultry housing 
– стр. 60) 

сгради ще се използва изкуствено 
осветление с енергоспестяващи крушки. 
Разпределението на крушките в 
осветителната инсталация и техния брой 
осигуряват равномерно разпределяне на 
интензивността на светлината във всяка 
точка на помещението с оглед да не се 
получават светли и тъмни зони.  
Интензивността на осветление през І- та и 
ІІ-ра седмица е 27 lx, а след 3-та до 7-ма 
седмица- 15 lx или 2 W /m2.   
В сградите ще се прилага светлинна 
програма, с параметри, съответстващи на 
изискванията на НДНТ-документа. 
 

7. Хранене 

ДА Използват се съвременни 
автоматизирани хранителни системи, 
които не позволяват разпиляване на 
фуражната смеска, като 
същевременно определят 
възможността за прилагане на фазово 
хранене с различни по своя състав 
фуражни смески в зависимост от 
етапа на угояване на бройлерите. 
Съхранението на фуражната смеска 
се осъществява в силози (бункери), 
като се придвижва по хранителната 
линия с помощта на пневматична 
система. (т. 2.2.5.2 Feeding systems, 
стр. 64) 

Предвидени са автоматизирани 
хранителни линии. Птиците ще се 
изхранват с комбинирани фуражи в 
брашнест или гранулиран вид, които се 
съхраняват в метални силози.  Ще се 
прилага се трифазната система на 
хранене, като се разпределя в зависимост 
от етапа на угояване на бройлерите на – 
стартер, гроуер, финишър. Ще се 
използват се фуражни смески от напълно 
контролиран производствен процес. За 
формулиране на фуражните смески се 
ползват европейски консултанти, като 
рецептите се разработват в съответствие с 
европейските норми и критерии.  
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Фурмулиране на фуражните смески, 
което гарантира достатъчни нива – 
енергия и основните хранителни 
съставки, като аминокиселини, 
минерали и витамини.  

Описание на използваните фуражи за 
бройлери в Best Available Techniques 
(ВАТ) Reference Document for the 
Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 
2017 – стр. 63, т. 2.2.5.1 Poultry feed 
formulation и стр. 231, т. 4.3.3 Low-
protein, amino-acid-supplemented diets. 

Прилагане на ниско протеинова 
диета за птиците, многофазово 
хранене - Таблица 4.14 на стр. 233 – 
индикативи нива за ниско протеинова 
диета. 

Предвидени са силози до всяко хале, в 
които ще се съхраняват фуражи и които 
ще са свързани с хранилните линии, 
посредством пневматична система. 

Компонентният състав на фуражите, 
които ще се използват птицефермата 
съответства на описания състав на стр. 63 
от документа. В обекта ще се прилага 
трифазово хранене на бойлерите, което 
съответства на описанието за 3-4 фазово 
хранене, описано в ВАТа. 

Операторът ще прилага ниско протеинова 
диета за птиците. Нивата на суров 
протеин в трите вида фураж съответстват 
на описаните индикативи нива за ниско 
протеинова диета. В табл. 3.2.1.1. – 2 от 
настоящия документ са представени 
данни за прилаганите хранилни диети в 
птицефермата. 

8. Поене 
ДА За поене на пилетата-бройлери се 

използва съвременна поителна 
система, която осигурява достатъчно 
питейна вода през целия период на 
отглеждане на бройлерите, като в 
същото време не позволява 
разпиляване на вода и мокрене на 
постелята. За целта се използват 
няколко вида поилки – нипелни 
поилки с висок капацитет; нипелни 
поилки с нисък капацитет; кръгли 
поилки; водни корита. (стр. 65 т. 
2.2.5.3 Drinking water supply systems) 

За поене на птиците ще се използва 
поилна инсталация с чашкови нипелни 
поилки. Височината на инсталацията се 
променя в зависимост от възрастта на 
птиците. Те имат свободен достъп до 
вода през целия светъл период на 
денонощието. Поилната система не 
позволява изтичане на вода върху 
сламената постеля, мокрене и гниене по 
време на угоителния цикъл.  
 
 

10. Поддръжка и почистване 
ДА Регулярно почистване и поддръжка 

на оборудването и производстветните 
помещения.  
Необходима е цялостна поддръжка 
на сградата, включително хранилни 
системи. Вентилационните системи 

Почистване ще се извършва в края на 
всеки угоителен цикъл, след изваждане 
на торовата постеля от сградата, цялостно 
почистване и дезинфекция на халето и 
оборудването. В този период се извършва 
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се проверяват за правилната работа 
на вентилаторите, сензорите, 
температурните регулатори, изходите 
и затварящите се капаци. 
Оборудването за захранване с 
питейна вода се проверява редовно. 
Сградите обикновено се почистват и 
дезинфекцират, след като партидите 
на добитъка и оборския тор са 
премахнати. Като минимум честотата 
на почистване е равна на броя на 
производствените цикли на година. 
(т. 2.10 „Maintenance and cleaning") 

и проверка на техническото състояние на 
технологичното оборудване – хранилни, 
вентилационни системи, поилна система, 
както и системата за контрол на 
микроклимата в сградите. 

За почистване ще се използват 
пароструйни апарати с високо налягане и 
нисък разход на вода. За дезинфекция се 
прилагат дезинфекционни средства с 
пулверизатор. 
 

Описаната технология за интензивно отглеждане на пилета-бройлери съответства напълно на 
описаната най-добра налична техника за отглеждане на бройлери (в глава 2 „Applied 
Production Systems and Techniques”, 2.2.2 „Production of Broiler Meat”.  

Заключенията за НДНТ в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 2017 година обхващат 
следните процеси и дейности в стопанството: 

• управление на храненето на птици и свине;  

• подготовка на фуражи (смилане, смесване и съхранение);  

• отглеждане (в помещения) на птици и свине 

• събиране и съхранение на оборски тор  

• обработване на оборски тор;  

• разпръскване на оборски тор върху почвата  

• съхранение на мъртви животни 

Настоящата оценка е разработена за Инсталация за интензивно отглеждане на птици – 
бройлери, разположена в землището гр. Ветово, област Русе, в която се извършват 
следните дейности: 

- Управление на храненето на птици; 

- Отглеждане (в помещения) на птици; 

- Еднодневно съхранение на мъртви животни до предаването им на екарисаж за 
обезвреждане. 

На територията на обекта няма да се извършват дейности по подготовка на фуражи (смилане, 
смесване и съхранение), събиране, съхранение, обработка и разпръскване на оборски тор. 

Фуражите се доставят от утвърден доставчик (производител).  

На територията на имота не се планира изграждане на торова площадка или друго съоръжение 
за временно съхранение на торови маси до предаването им на земеделски производители. 
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Възприето е, торовите маси да се изнасят директно от халетата след приключване на 
производствения цикъл, като ангажимента за тяхното съхранение до прилагането им в 
почвата е на земеделския производител. 

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, гр. Ветово попада в обхвата на 
определението за „нова инсталация“ - Инсталация, получила първо разрешение за 
експлоатация в стопанството след публикуването на настоящите заключения за НДНТ, или 
изцяло подменена инсталация върху съществуващи основи след публикуването на 
настоящите заключения за НДНТ. 
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Таблица 3.1.1 – 1 - Оценка съответствията между предлаганата производствена техника и заключенията за НДНТ, приети с Решение за 
изпълнение (ЕС) 2017/302 от 15 февруари 2017 

 
I. ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – 
Емре Узунов“ - Ветово 
Площадка гр. Ветово 

Оценка на 
съответ-
ствието 

1.1. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (СУОС) 
НДНТ 1.   С цел подобряване на общите екологични 
показатели на стопанствата НДНТ е да се въведе и спазва 
система за управление на околната среда (СУОС), която 
обединява всички посочени елементи, както следва: 
 
1
. 

ангажиране на ръководството, включително висшето 
ръководство; 

2
. 

определяне от ръководството на политика за околната среда, 
която включва непрекъснато подобряване на екологичните 
показатели на инсталацията; 

3
. 

планиране и установяване на необходимите процедури, цели и 
задачи, заедно с финансово планиране и инвестиции; 

4
. 

изпълнение на процедурите, като се обръща специално 
внимание на: 
а) структурата и отговорностите; 
б) обучението, осведомеността и компетентността; 
в) комуникацията; 
г) участието на служителите; 
д) документацията; 
е) ефективното управление на технологичния процес; 
ж
) 

програмите за поддръжка; 

Обектът не разполага с издадено КР.  
 
След получаването на комплексно разрешително за 
обекта, в т.ч. приключване на строителните дейности ще 
бъде разработена и внедрена Система за управлението 
на околната среда. 
 
 СУОС ще съдържа подробно разработени и утвърдени 
от ръководството инструкции, гарантиращи спазването 
на политиката за околна среда и поетия ангажимент от 
ръководството. 
Разработената система ще е съобразена с поставените 
условия в комплексно разрешително, издадено за 
Инсталацията. 
Процедурите, описани в СУОС ще идентифицират ясно 
отговорностите на назначения персонал, необходимостта 
и периодичността на обученията и комуникацията, както 
между служителите в обекта, така и с външни 
доставчици.  
Разработените и внедрени процедури ще определят 
действията и отговорните лица за управление на 
технологичните параметри на производствения процес, 
поддръжка и ремонт на съоръженията и следене на 
мониторинговите показатели.  
Планиранираните дейности с цел изпълнение на 
нормативните изисквания и препоръките към сектора ще 

Напълно 
съответства 
на НДНТ 1.  
 
СУОС ще 
включва 
всички 
изброени 
елементи на  
НДНТ 1. 
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з) готовността и реагирането при извънредни ситуации; 
и) гарантирането на спазването на законодателството в 

областта на околната среда. 
 

5
. 

Проверка на изпълнението и предприемане на коригиращо 
действие, като се обръща специално внимание на: 
а) мониторинга и измерванията (вж. също така Референтния 

доклад на Съвместния изследователски център за 
мониторинга на емисиите съгласно Директивата относно 
емисиите от промишлеността — референтен 
мониторингов доклад); 

б) коригиращите и превантивните действия; 
в) воденето на документация; 
г) независимото (където е приложимо) вътрешно или 

външно одитиране с цел да се определи дали СУОС 
отговаря на планираните мерки и дали е внедрена и 
поддържана правилно; 

 

6
. 

Преглед на СУОС и на нейната пригодност, адекватност и 
ефективност, извършван от висшето ръководство. 

7
. 

Следене на развитието в сферата на по-чистите технологии. 

8
. 

Обмисляне на въздействието върху околната среда при 
евентуално извеждане от експлоатация на инсталацията още 
на етапа на нейното проектиране и през целия ѝ 
експлоатационен живот. 

9
. 

Редовно прилагане на секторни сравнителни показатели (напр. 
секторния референтен документ по Схемата за управление по 
околна среда и одит (EMAS). 

бъдат документирани. 
Периодично ще се извършва оценка на съответствието 
на резултатите от мониторинга, в това число управление 
на процеса, програми за поддръжка и готов за реагиране 
при извънредни ситуации.  
Извършените оценки за съответствие ще бъдат 
документирани. 
 
При незадоволителни резултати, регистрирани при 
извършване на планираните оценки за съответствие, ще 
се предприемат коригиращи действия с цел 
подобряването на екологичните показатели на 
инсталацията. 
Всички предприети действия ще бъдат документирани и 
подложени на оценка за ефективността от прилагането 
им. 
 
Независимо външно одитиране на СУОС ще се 
извършва от компетентния орган – РИОСВ-Русе с 
периода, определена на база показателя за риск за 
обекта. 
 
Периодично, след: 

- Предприемане на коригиращи действия; 
- Промяна в нормативната уредба, касаеща 

работата на Инсталацията; 
- Независим външен одит от компетентния орган, 

Ще се извършва оценка за необходимостта от 
актуализация на СУОС. Необходимостта от 
предприемане на действия за осигуряване на 

Стр. 47 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. Ветово 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – 
Емре Узунов“ - Ветово 
Площадка гр. Ветово 

Оценка на 
съответ-
ствието 

Конкретно за интензивното отглеждане на птици и свине 
НДНТ е също така включването на следните характеристики в 
СУОС: 

10. Изпълнение на план за управление на шума (вж. НДНТ 9). 
11
. 

Изпълнение на план за управление на миризмите (вж. НДНТ 
12). 

 

адекватност и ефективност на СУОС ще се регулира със 
заповед на собственика на дружеството. 
Обектът е съществуващ, строен за целите на 
животновъдството (отглеждане на носачки) през 70-те 
години отдалечен на повече от 500 метра от най-
близките населени места, с наличен зелен пояс.  
При извършване на процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда от обекта са 
разгледани и оценени въздействията върху 
компонентите и факторите на околната среда и здравето 
на населението. Процедурата е приключила с Решение 
на компетентния орган, разрешаващ реализация на 
обекта. 
 
Изпълнението на планове за управление на миризмите и 
шума е оценено към съответното заключение 
НДНТ9/НДНТ12. 

1.2. ДОБРО СТОПАНИСВАНЕ 
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: 
А) 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 

А) Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е 
разположена на съществуваща площадка в 
съществуващи производствени сгради. Те са въведени в 
експлоатация в началото на настоящата година 
(06.01.2021 г).  
Инсталацията се разглежда като нова. 
В проведената процедура по Глава Шеста на ЗООС е 
извършена оценка на местоположението й спрямо 
съществуващи транспортни връзки, близко 
разположените населени места, климатичните условия за 

Напълно 
съответства 
на НДНТ 2.  

В 
инсталацията 
са 
предвидени 
всички 
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на стопанството; 
— предотвратяване на замърсяването на водата. 

 

района. Оценени са въздействията върху компонентите и 
факторите на околната среда и здравето на населението. 
Заключенията са, че не се очаква значително 
въздействие върху околната среда и здравето на хората. 
Процедурата е приключила с Решение на компетентния 
орган за реализация на обекта. 

изброени в 
НДНТ 2 
техники. 

Б) 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. 

 

Б) След получаване на комплексно разрешително, 
разрешаващо експлоатация на обекта с капацитет по 
Приложение 4 на ЗООС, се предвиждат ежегодни 
обучения на назначения персонал. Програмите за 
обучение ще бъдат съобразени с изискванията на 
приложимото законодателство към дейностите, 
извършвани в Инсталацията. 

ДА 

В) 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 

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). 

 

В) След издаване на комплексно разрешително и 
разрешаване експлоатацията на обекта с капацитет по 
Приложение 4 на ЗООС ще бъде разработен План за 
реагиране при извънредни ситуации в обхвата на 
заключението за НДНТ. 
Действията, които следва да бъдат предприети при 
потенциални извънредни ситуации ще бъдат 
регламентирани чрез Система за управление на околната 
среда, която ще бъде внедрена в обекта. 
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Г) 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. 

Към СУОС ще бъдат включени процедури за проверка, 
ремонт и поддръжка на: 
Системите за подаване на вода и фуражи 
Вентилационните системи и сензорите за температурата 
Силозите и транспортното оборудване 
Дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация 
в обекта. 
На територията на обекта няма да са налични 
съоръжения и помпи за полутечен тор. 
Не се предвижда изграждане и на системи за 
пречистване на въздуха. 

 

Д) Съхранение на мъртви животни по начин, който предотвратява 
или намалява емисиите. 

Д) Съхранението на мъртвите животни ще се извършва 
съгласно ветеринарно-медицинските изисквания – в 
специално обособено помещение с ограничен достъп, 
осигурено с хладилна камера за съхранението на 
труповете до предаването им към екарисаж. 
Избраният начин на съхранение не предполага емисии 
от дейността. 
 
 

 

1.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ХРАНЕНЕТО 
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: 

А) Намаляване на съдържанието на суров протеин чрез 
хранителни дажби с балансирано съдържание на азот в 
зависимост от нуждата от енергия и лесно смилаеми 

А-Ще се прилагат се хранителни диети, които 
гарантират минимално количество на органични 
вещества в екскрементите, както и снижаване 
съдържанието на азот и фосфор. Това значително 

Напълно 
съответства 
на НДНТ 3. 
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аминокиселини намалява и неприятните миризми по време на 
отглеждането и при депонирането на торта. За 
намаляване отделяните количества азот, а с тях и 
количествата нитрати и амоняк, се използват фуражни 
рецепти  с по-ниско съдържание на сурови протеини. 
Тези рецепти  се поддържат с осигуряване на оптимални 
количества аминокиселини от подходящи за целта 
фуражни зърна и промишлено произвеждани 
аминокиселини (лизин, метионин, треонин, триптофан). 
В представената таблица 3.2.1.1.-2 от настоящия 
документ е преставено нивото на суров протеин във 
фуражите. Прилаганата техника от оператора 
съответства на описаната в 4.10.1., ред първи от 
Решението. 
 
 
 
 

В 
инсталацията 
се прилага 
комбинация 
от техниките, 
описани в 
буква А, Б и 
В на НДНТ 3 
и първите три 
техники, 
описани в 
раздел 4.10.1. 
Управление 
на храненето, 
Техники за 
намаляване на 
екскретирани
я азот. 

 

Б) Многофазово хранене с дажби, чийто състав е адаптиран към 
специфичните изисквания на периода на отглеждане 

Б- В птицефермата ще се прилага фазово хранене, 
съобразено с възрастта на птиците и потребността им от 
хранителни вещества.  
Използват се стартерни фуражи през брудинг периода 
(0-10 дневна възраст); фураж за подрастващи (гроуер) за 
изхранване предимно в рамките на 14-16 дни след 
стартерния и Финишен фураж-  от 25-я ден до 
преработката.  
Употребата на фураж за бройлерите зависи от:  
• Желаното кланично тегло.  
• Продължителността на производствения период.  
• Създаването на хранителна програма 

Стр. 51 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. Ветово 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – 
Емре Узунов“ - Ветово 
Площадка гр. Ветово 

Оценка на 
съответ-
ствието 

В представената таблица 3.2.1.1.-2 от настоящия 
документ е представено фазовото хранене и нивото на 
суров протеин във фуражите. Прилаганата техника от 
оператора съответства на описаната в 4.10.1., ред втори 
от Решението. 

В) Добавяне на контролирани количества основни аминокиселини 
към дажби с ниско съдържание на суров протеин 

В - Използват се хранителни добавки, които повишават 
ефективността на фуражите, с което се подобрява 
усвояването на хранителните вещества и се намалява 
количеството на същите в тора. Тези рецепти се 
поддържат с осигуряване на оптимални количества 
аминокиселини от подходящи за целта фуражни зърна и 
промишлено произвеждани аминокиселини (лизин, 
метионин, треонин, триптофан). В представената 
таблица 3.2.1.1.-2 от настоящия документ е представен 
списък на основните аминокиселини, които се влагат във 
фуражите. Прилаганата техника от оператора 
съответства на описаната в 4.10.1., ред трети от 
Решението. 
 

ДА 

г) Използване на одобрени добавки към фуражите, които 
намаляват общия екскретиран азот 

 

Общ екскретиран азот, изразен като N: Бройлери - 0,2 — 0,6 

Г- Не се прилагат 
 
Прилагането на комбинацията от трите описани по-горе 
техники гарантира Общ екскретиран азот, изразен като 
N:  
Бройлери - 0,6 kg екскретиран азот/жизнено 
пространство за едно животно/година 

ДА 

НДНТ 4.   С цел намаляване на общия екскретиран фосфор, свързан със задоволяването на хранителните нужди на животните, 
НДНТ е използването на определен състав на дажбите и стратегия на хранене, които включват една или комбинация от посочените 
по-долу техники: 
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а) многофазово хранене с дажби, чийто състав е адаптиран към 
специфичните изисквания на периода на отглеждане. 

А- В птицефермата се прилага фазово хранене, 
съобразено с възрастта на птиците и потребността им от 
хранителни вещества.  
Фуражите са приготвени от микс от зърнени култури, 
съобразен със съдържанието на фосфор в зърната и 
потребността на животните в различните възрасти. 
Използва се ниско-фосфорна диета, като съдържанието 
на фосфор във фуражите е представено в табл. 3.2.1.1.-2. 
от настоящия документ. Прилаганата техника от 
оператора съответства на описаната в 4.10.2., ред първи 
от Решението. 

Напълно 
съответства 
на НДНТ 4. 

В 
инсталацията 
се прилага 
комбинация 
от техниките, 
описани в 
буква А и В 
на НДНТ 4. и 
всички 
техники, 
описани в 
раздел 4.10.2. 
Управление 
на храненето, 
Техники за 
намаляване на 
екскретирани
я фосфор. 

б) Използване на одобрени добавки към фуражите, които 
намаляват общия екскретиран фосфор (напр. фитаза). 

Б – Използва се добавка фитаза към фуражите. 
 

в) Използване на неорганични фосфати с висока смилаемост за 
частично заменяне на традиционните източници на фосфор във 
фуражите. 

В- Намаляване на количеството на общия фосфор с 0.03 
до 0.07 % (0.3 до 0.7 g/kg фураж)  се постига чрез 
използване на високо смилаеми неорганични фуражни 
фосфати  в състава на фуража.  
 

Общ екскретиран фосфор, изразен като P2O5 Бройлери: 0,05 — 
0,25 екскретиран фосфор/жизнено пространство за едно 
животно/година 

Прилагането на комбинацията от трите описани по-горе 
техники гарантира Общ екскретиран фосфор, изразен 
като P2O5:  
Бройлери – 0,25 kg екскретиран фосфор/жизнено 
пространство за едно животно/година. 
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1.4.  ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА 
НДНТ 5.   С цел ефективно използване на водата НДНТ е използването на комбинация от посочените по-долу техники. 

А) Водене на документация за използването на водата. Основната консумация на вода за производствени нужди 
е свързана с процеса на отглеждане на птиците – 
осигуряване на необходимото им количество вода за 
поене. Птиците се явяват основен консуматор на 
производствена вода, която се доставя чрез нипелни 
поилни системи. Оборудването, основен консуматор на 
вода за производствени нужди, са поилните системи в 
халетата.  
В тази връзка като част от СУОС ще бъде разработена 
процедура за отчитане и документиране на използваната 
вода за производствени нужди от Инсталацията. 

Напълно 
съответства 
на НДНТ 5. 
В 
инсталацията 
ще се прилага 
комбинация 
от техниките, 
изброени в 
буква А, Б, В, 
Г и Д на 
НДНТ 5. 

Б) Установяване и отстраняване на течове. За оптимизиране количеството потребена вода за 
производството, ще се извръшва регулярна калибрация 
на поилната инсталация, редовен преглед на 
водопроводната мрежа, отстраняване в най - кратки 
срокове на течове и аварии. 
В тази връзка като част от СУОС ще бъде разработена 
процедура за периодични проверки с цел установяване 
на течове и отстраняването им. 

 

В) Използване на машини за почистване с високо налягане за 
почистване на помещенията за отглеждане на животните и на 
оборудването. 

Предвижда се почистване на неподвижното оборудване, 
под и стени с пароструйка с намален разход на вода и 
повишено налягане. 

 

Г) 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). 

Поилната система е нипелна поилна система, работеща 
на ниско налягане и съставена от нипелни линии, 
нипели, капкоуловителни чашки, регулатори за 
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налягането в началото на всяка линия. Височината на 
инсталацията ще се променя съобразно възрастта на 
птиците чрез winch-система. Птиците ще имат свободен 
достъп до вода през целия светъл период от 
денонощието. Налягането в системата ще може да се 
регулира в зависимост от консумацията на птиците, 
което ще предотвратява нежелани течове и евентуални 
загуби на вода. Осъществяването на поенето на птиците 
с такъв тип поилна инсталация ще гарантира 
рационалното използване на водата. 

Д) Редовна проверка и (ако е необходимо) коригиране на 
калибрирането на оборудването за поене на животните 

Като част от СУОС ще бъде разработена процедура за 
периодични проверки на поилната система – основен 
консуматор на вода в обекта. 

да 

Е) Повторно използване на незамърсена дъждовна вода като вода 
за почистване. 

Неприложимо. 
На територията на площадката няма изградени 
дъждоприемни шахти и дъждовна канализация. 
Използването на дъждовна вода за почистване на 
помещения изисква извършване на необоснован и 
икономически неизгоден моиниторинг на използваната 
вода с цел ограничаването на рисковете за биологичната 
сигурност. 

Неприложимо 

1.5.  ЕМИСИИ ОТ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
НДНТ 6. С цел генериране на по-малко отпадъчни води НДНТ е използването на комбинация от посочените по-долу техники 

А) Замърсените зони в стопанството да се ограничават 
максимално като територия. 

Производствените и битово-фекалните отпадъчни води 
ще се събират разделно във водоплътни бетонови 
резервоари, безотточни, откъдето се предават в ГПОСВ 
за последващо третиране. 

Съответства 
на НДНТ 6. 

Б) Намаляване на използването на вода. Предвижда се почистване на неподвижното оборудване, 
под и стени с пароструйка с намален разход на вода и 
повишено налягане. При този начин на почистване се 

В 
инсталацията 
ще се прилага  

Стр. 55 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. Ветово 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – 
Емре Узунов“ - Ветово 
Площадка гр. Ветово 

Оценка на 
съответ-
ствието 

формира минимален отток. комбинация 
от всички 
изброени в 
НДНТ 6 и 
техниките в 
раздел 4.1. 

В) Отделяне на незамърсената дъждовна вода от потоците на 
отпадъчните води, които трябва да се пречистят. 

Неприложимо. 
На територията на обекта липсва изградена дъждовна 
канализация. Дъждовните води не се отвеждат 
организирано, а се оттичат по бетонираните площадки и 
попиват в зелените площи. 

Съответства 
на НДНТ 6. 

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. 

А) Отвеждане на отпадъчните води в специален контейнер или в 
съоръжение за съхраняване на полутечен тор. 

Производствените и битово-фекалните отпадъчни води 
се събират разделно във водоплътни бетонови 
резервоари, безотточни, откъдето се предават в ГПОСВ 
за последващо третиране. 
На територията на обекта не се формират течни торови 
маси. 

Съответства 
на НДНТ 7. 
В 
инсталацията 
се прилага 
техникиата, 
описани в 
буква А  на 
НДНТ 7 и 
техниките в 
раздел 4.1. 

Б) Пречистване на отпадъчните води. Отпадъчните води се транспортират за последващо 
третиране в ГПСОВ. Не се третират на площадката.. 

В) Разпръскване на отпадъчни води върху почвата например чрез 
използване на система за напояване като пръскачка, подвижна 
напоителна система, цистерна, централен инжектор. 

Неприложимо. --- 

1.6. ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА 
НДНТ 8. С цел ефективно използване на енергията НДНТ е използването на комбинация от посочените по-долу техники. 
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А) Високоефективни отоплителни/охладителни и вентилационни 
системи. 

В птицевъдните сгради ще се изпълни принудителна 
вентилация, състояща се от вентилатори и клапи. 
Вентилирането на помещенията цели да се постигне 
охлаждане и извеждане на газове като СО2, NH3, СН4 и 
влага от биологични и физиологични процеси при 
птиците. 

При проектиране на сгради за отглеждане на бройлери 
са изпълнени препоръките за капацитет на вентилацията 
от 5.6 ÷ 7.5 m3/h за kg жива маса с цел осигуряване на 
оптимален приток на атмосферен въздух в помещението. 

Предвидена е вентилационна система за понижено 
налягане. Въздухообменът в помещенията при тази 
система се основава на създаденото от действието на 
вентилаторите подналягане, като на мястото на 
засмукания и изхвърляния навън въздух навлиза пресен. 

При интензивно отглеждане на бройлери са наложени 
изисквания по отношение на микроклимат в 
производствените сгради. Основни параметри, 
определящи оптимален микроклимат, са температура и 
влажност на въздуха. Оптималната температура, при 
която се отглеждат бройлери е 18°С ÷ 32°С, а 
относителната влажност на въздуха - 70÷60%. 
За увеличаване ефекта от тунелната вентилация са 
предвидени охладителни пити, които служат за 
изпарителна охлаждаща система. Последната се 

Съответства 
на НДНТ 8. 
В 
инсталацията 
се прилага 
комбинация 
от техниките,  
описани  в 
букви А до Г 
на НДНТ 8 и 
та Техниките, 
описани в 
раздел 4.2., 
ред 1 и ред 2 
от Решението 
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използва за подобряване на микроклимата в горещо 
време. Изпарителната охлаждаща система използва 
принципа на изпаряване на водата за намаляване 
температурата в сградата. През охладителните пити 
преминава циркулационна вода задвижвана от 
циркулационни помпи. Охладителната система се 
управлява от компютър и работи в синхрон с 
вентилационната система, според зададените градуси за 
периода на отглеждане на бройлерите 

Б) Оптимизиране и управление на отоплителните/охладителните и 
вентилационните системи, особено където се използват системи 
за пречистване на въздуха. 

Осигурено е автоматично управление на микроклимата в 
производствените сгради, включващо вентилационната 
и охладителната инсталации. 
Двете инсталации работят в синхрон, като контролните 
параметри за управление са температура в помещението 
и възраст на птиците. 

ДА 

В) Изолация на стените, подовете и/или таваните на помещенията 
за отглеждане на животните. 

Производствените сгради са изпълнени като затворена 
конструкция от бетон и тухли и оградни стени от 
сандвич-панели и с покривни изолационни панели. 

ДА 

Г) Използване на енергоспестяващо осветление. Осветлението ще бъде изцяло с енерго-спестяващи 
лампи. Разпределението на крушките в осветителната 
инсталация и техния брой ще осигуряват равномерно 
разпределяне на интензивността на светлината във всяка 
една точка на помещението, за да не се получават светли 
и тъмни зони. 

Проектни параметри на светлинния режим: 
Интензивност на осветлението – 5 ÷50 lux, 
продължителност на светлинния ден – няма изисквания. 
Продължителността се залага в зависимост от 

ДА 
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отглежданата порода бройлери и се програмира в 
осветителната система на помещението. 
За хибридите, които ще се отглеждат на площадката, ще 
бъде разработена конкретна светлинна програма, в която 
за всеки един етап от живота на птиците ще са заложени 
продължителността на светлия и тъмния период и 
интензивността на осветлението. Спазването на 
продължителността на светлите и тъмните периоди през 
денонощието и интензивността на светлината ще се 
осъществява чрез таймер. Той представлява ел. реостат 
за регулиране на силата на светлината с три степени - 10, 
15 и 20 lux и часовник за автоматично изключване и 
включване на осветлението при започване, респективно 
приключване на тъмния период от денонощието. 

Д) Използване на топлообменници. Може да се използва една от 
следните системи: 
1. въздух — въздух; 
2. въздух — вода; 
3. въздух — земя. 

 

Неприложимо. 
 
 
Не е приложимо поради необходимата значителна площ 
за разполагането им. 

Непри-
ложимо 

Е) Използване на термопомпи за оползотворяване на отпадната 
топлина. 

Не е налична отпадна топлина от обекта. Неприложимо Непри-
ложимо 

Ж) Оползотворяване на отпадната топлина чрез 
затоплян/охлаждан под с постеля (комбинирана система за подово 
отопление/охлаждане). 

Не е налична отпадна топлина от обекта. Неприложимо Непри-
ложимо 

Е) Използване на естествена вентилация. Неприложимо. Естествената вентилация не е в 
състояние да удовлетвори технологичните изисквания за 
отглеждане на бройлерите. 
Използването на естествена вентилация в обекта ще 

Непри-
ложимо. 
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увеличи % на смъртността сред птици до неприемливи 
стойности. 

1.7. ШУМОВИ ЕМИСИИ 
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: 

i. протокол, съдържащ подходящи действия и срокове; 

ii. протокол за провеждане на мониторинг на шума; 

iii. протокол за реакция при определени събития, свързани с 
шума; 

iv
. 

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; 

v
. 

преглед на предишни инциденти и на мерките, свързани с 
шума, и разпространение на информация за инцидентите, 
свързани с шума. 

 

Като част от СУОС ще бъде разработена процедура за 
наблюдение на шумовите нива от обекта, оценка на 
съответствието им с нормативните изисквания и 
предприемане на коригиращи действия при 
регистрирани несъответствия. 
Прогнозните нива шумови нива от експлоатацията на 
птицеферма за жилищната територия са под граничните 
стойности за дневен, вечерен и нощен шум, посочени в  
Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показатели на шум в 
околна среда на МЗ и МОСВ- за граничните стойности 
на нивата на шума в различните територии и 
устройствени зони в урбанизираните територии и извън 
тях. 
При оборудването на обекта са изпълнени препоръките: 
да се използват  нисокоскоростни вентилатори с 2 - 
полюсни двигатели; странично разположение на 
вентилаторите и минимизиране на покривните 
вентилатори. 

Съответства 
на НДНТ 9. 

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. 

А) Осигуряване на подходящо разстояние между 
инсталацията/стопанството и чувствителните рецептори. 

Наличен е зелен пояс и район с преобладаваща 
земеделска дейност и наличие на достатъчна площ на 
обработваемите земи., като най-близкото населено място 

Съответства 
на НДНТ 10. 
Прилага се 
комбинация Б) Местоположение на оборудването 
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В) Експлоатационни мерки е на около 430 м (гр. Ветово).  
Всички източници на шум на площадката – 
вентилационни системи, хранилни линии са 
шумоизолирани. 
Всички дейности по транспорт на фуражи, торови маси 
или животни, свързани с шумови емисии от транспорта 
се извършват в светлата част на денонощието. 
Към СУОС ще се разработи процедура за проверка и 
поддръжка на оборудването в обекта, в т.ч. и на 
вентилационните системи,  

Не се налагат действия от страна на оператора на 
намаляване на шумовите емисии. 

от техниките, 
описани в 
букви А, Б, В 
и Г. 

Г) Оборудване с ниско ниво на шум 

Д) Оборудване за контролиране на шума; Неприложимо.  
Не се очакват нива на шум над граничните стойности. 

Неприложимо 

Е) Намаляване на шума. Неприложимо.  
Не се очакват нива на шум над граничните стойности. 

Неприложимо 

1.8. ПРАХОВИ ЕМИСИИ 
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. 

А) Намаляване на образуването на прах вътре в помещенията за 
животни. За тази цел може да се използва една или комбинация от 
следните техники: 

1
. 

Използване на по-груб 
постелъчен материал (напр. 
ненарязана слама или талаш 
вместо рязана слама). 

 

Ненарязаната слама не се 
прилага в системи за 
полутечен оборски тор. 

А1. Като постелъчен материал в птицефермата се ползва 
ненарязана слама 
А2. Застилането със слама се извършва ръчно – преди 
зареждане с новата партида птици. 
А3. Прилага се хранене ad libitum - Виж т. Управление 
на храненето. 
А4. След 10-тия ден, бройлерите се изхранват с 
гранулирани фуражи.  

Съответства 
на НДНТ 11, 
В 
инсталацията 
се прилагат 
комбинация 
от мерки по 
буква А от 
НДНТ 11. 
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2
. 

Застилане с прясна слама чрез 
използване на нископрахова 
техника (напр. ръчно). 

 

Общоприложима 

3
. 

Прилагане на хранене ad libitum. 

 

Общоприложима 

4
. 

Използване на влажни фуражи, 
гранулирани фуражи или 
добавяне на мазни суровини или 
свързващи вещества в системата 
за хранене със сухи фуражи. 

 

Общоприложима 

5
. 

Оборудване на складовете за 
сухи фуражи, които се пълнят 
пневматично, със сепаратори за 
прах. 

 

Общоприложима 

6
. 

Проектиране и експлоатация на 
вентилационната система с ниска 
скорост на въздуха вътре в 
помещението 

 

Приложимостта може да 
бъде ограничена от 
съображения за хуманно 
отношение към жи 

 

А5. Предвидените силози за съхранение на фураж към 
сградите са с пневматично пълнене. 
А6. Неприложимо. Налична е фаза на вентилационната 
система с ниска скорост, но този режим на работа се 
контролира автоматично в зависимост от микроклимата 
в халетата. Не е възможно използването на този режим 
постоянно, тъй като при високи външни температури, се 
увеличава % смъртност в Инсталацията. 

В обекта ще се прилага комбинация от А1, А2, А3 и 
А5. 
 
 

Б) Намаляване на концентрациите на прах вътре в помещенията 
чрез прилагане на една от следните техники: 

1 Разпръскване Приложимостта може да бъде ограничена от 

Б-Предвидена е система за охлаждане – „охладителни 
пити“. Те са монтирани извън сградата и с тях през 
горещите месеци се постига температура и влажност, 
съответстващи на изискваните за отглеждане на птици. 
В останалите периоди от годината,  определената 

Непри-
ложимо 

Стр. 62 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. Ветово 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – 
Емре Узунов“ - Ветово 
Площадка гр. Ветово 

Оценка на 
съответ-
ствието 

. на водна мъгла 
 

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 

 

Приложима само за инсталации за птици, 
където птиците са на възраст над 21 дена. 
Приложимостта за инсталации за кокошки 
носачки може да бъде ограничена поради 
риска от замърсяване на оборудването, 
намиращо се в помещението. 

3. Йонизация 
 

Може да е неприложима за инсталации за 
свине или за съществуващи инсталации за 
птици по технически и/или икономически 
причини. 

 

влажност на въздуха се постига чрез автоматичен 
контрол на вентилационните системи. Осигурената 
влажност в помещенията и прилагането на мерки по 
буква А не налага прилагане на мерки по буква Б. 
Неприложимо. 

в) Пречистване на изпускания въздух от система за пречистване 
на въздуха като: 

1. Влагоуловител 
 

Прилага се само за инсталации с 
тунелна вентилационна система. 

Неприложимо. 
Вентилационната система на животновъдните сгради е 
комбинирана и се състои от стенни и тунелни 
вентилатори.  
Пречистване на изпускания въздух се прилага при 
централна вентилационна система, каквато не е налична 

Непри-
ложимо 
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2. Сух филтър 
 

Прилага се само за инсталации за 
птици с тунелна вентилационна 
система. 

3. Мокър скрубер 
 

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 

 

5
. 

Биоскрубер (или 
влажен биологичен 
филтър) 

 

6
. 

Дву- или трифазна 
система за 
пречистване на 
въздуха 

 

7. Биофилтър 
 

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 

на площадката.  
От обекта не се генерира полутечен оборски тор.  
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разходи за прилагането ѝ. 
Прилага се за съществуващи 
инсталации само където се използва 
централна вентилационна система. 
 

 

1.9. ЕМИСИИ НА МИРИЗМИ 

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 

Не се очаква разпространението на интензивно 
миришещи вещества до чувствителни зони. 
В района на площадката няма чувствителни рецептори. 
Най-близко разположената жилищна зона е тази на гр. 
Ветово, като тя е на около  430 м от площадката. 
Наличен е зелен пояс, който играе ролята на естествена 
бариера за разпространение на миризми. 
Към СУОС ще бъде разработена процедура за следене на 
нивата на интензивно миришещи вещества, 
предприемане на мерки при установяване на 
несъответствия, както и дневник за регистриране на 
оплаквания и др. 

Съответства 
на НДНТ 12, 
въпреки че не 
е необходимо 
прилагане на 
НДНТ 12 за 
инсталацията 
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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 

 

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 

А) Осигуряване на подходящо разстояние между 
стопанството/инсталацията и чувствителните рецептори 

Не се очаква разпространението на интензивно 
миришещи вещества до чувствителни зони. 
В района на площадката няма чувствителни рецептори. 
Най-близко разположената жилищна зона е тази на гр. 
Ветово, като тя е на повече от 430 м от площадката. 

Съответства 
на НДНТ 13. 
В 
инсталацията 
се прилага 
комбинация 
от техниките, 
описани в т. 
А, Б и В и на 
техниките в 
раздел 4.4. на 
Решението 
 

Б) 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 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 

В обекта ще се прилага комбинация от следните 
принципи: 

- поддържане на животните и на повърхностите 
сухи и чисти чрез избягване на разсипването на 
фураж и вода; 

- изнасяне на оборския тор към земеделски 
производително непосредствено след изнасяне на 
птиците към кланица; не се предвижда 
съхранение на оборски тор в обекта; 

- намаляване на температурата на оборския тор 
чрез автоматизирано управление на 
микроклимата в производствените сгради; 
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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. 

 

В) 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; 

В обекта ще се прилага комбинация от следните 
техники: 
— ефективно поставяне на външни бариери за 
създаване на турбулентност в изходящия въздушен 
поток (наличен е зелен пояс, който играе ролята на 
естествена бариера за разпространение на миризми). 
— разпръскване на изпускания въздух откъм тази 
страна на помещенията за отглеждане на животните, 
която е най-далеч от чувствителния рецептор; 
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Оценка на 
съответ-
ствието 

— разполагане на оста на билото на покрива на естествено 
вентилираща се постройка напречно спрямо преобладаващата 
посока на вятъра. 

 

Г) 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 

 

Неприложимо за обекта. 
Вентилационната система към халетата не е проектирана 
като централна. 
От производствената дейност не се генерира полутечен 
тор. 

Непри-
ложимо. 

Д) Използване на една или на комбинация от следните техники за 
съхранение на оборски тор: 

1
. 

Покриване на полутечния или твърдия 
оборски тор по време на съхранението 
му 

 

Вж. приложимост на 
НДНТ 16, буква б) за 
полутечния оборски 
тор. 
Вж. приложимост на 
НДНТ 14, буква б) за 
твърдия оборски тор. 

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) 

 

Общоприложима 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 
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Оценка на 
съответ-
ствието 

3
. 

Намаляване до минимум на 
разбъркването на полутечния оборски 
тор 

 

Общоприложима 

 

Е) 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 

1
. 

Аеробно разлагане (аерация) на 
полутечен оборски тор 

 

Вж. приложимост на 
НДНТ 19, буква г). 

2
. 

Компостиране на твърд оборски 
тор 

 

Вж. приложимост на 
НДНТ 19, буква е). 

3. Анаеробно разлагане 
 

Вж. приложимост на 
НДНТ 19, буква б). 

 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

Ж) Използване на една или на комбинация от следните техники за 
разпръскване на оборски тор върху почвата: 

1
. 

Разпръсквач за ивично торене, 
инжектор за плитки или дълбоки 
бразди за разпръскване на 
полутечен тор върху почвата 

 

Вж. приложимост на 
НДНТ 21, буква б), 
НДНТ 21, буква в) или 
НДНТ 21, буква г). 

2
. 

Своевременно внасяне на 
оборския тор в почвата 

 

Вж. приложимост на 
НДНТ 22. 

 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

1.10.  
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1.11. ЕМИСИИ ОТ СЪХРАНЕНИЕ НА ТВЪРД ОБОРСКИ ТОР 
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. 
А) Намаляване на съотношението между площта на излъчващата 
повърхност и обема на купа твърд оборски тор. 

Неприложимо. 
 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

Б) Покриване на купа твърд оборски тор. Неприложимо. 
 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

В) Съхранение на изсушен твърд оборски тор в торохранилище. Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 

Непри-
ложимо 
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спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

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 
А) Съхранение на изсушен твърд оборски тор в торохранилище Неприложимо. 

Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

Б) използване на циментов силоз за съхранение на твърд оборски 
тор 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

В) Съхранение на твърд оборски тор върху твърд непромокаем 
под, оборудван с дренажна система и резервоар за оттока 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 

Непри-
ложимо 
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отговорност на земеделския стопанин 
Г) Избор на съоръжение за съхранение с достатъчно капацитет за 
съхраняване на твърдия оборски тор през периодите, когато 
разпръскването върху почвата не е възможно 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

Д) 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 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

1.12. ЕМИСИИ ОТ СЪХРАНЕНИЕ НА ПОЛУТЕЧЕН ОБОРСКИ ТОР 
Неприложими   

1.13. ОБРАБОТВАНЕ НА ОБОРСКИ ТОР НА МЯСТО В СТОПАНСТВОТО 
Неприложимо   

1.14. РАЗПРЪСКВАНЕ НА ОБОРСКИ ТОР ВЪРХУ ПОЧВАТА 
НДНТ 20. С цел предотвратяване или, където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на азот, фосфор и 
патогенни микроорганизми в почвата и водата от разпръскването на оборски тор върху почвата НДНТ е използването на всички 
посочени по-долу техники: 
А)  
Оценка на приемащата оборския тор земя с цел определяне на 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 

Непри-
ложимо 
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рисковете от оттичане, като се вземе предвид следното: 
— вид на почвата, условия и наклон на терена; 
— климатични условия; 
— дренаж и напояване на площта; 
— редуване на културите; 
— водоизточници и защитени водни зони. 

 

 

торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Б) Поддържане на достатъчно разстояние между площите, върху 
които се разпръсква оборския тор (като се оставя необработена 
ивица земя) и: 
1
. 

площи, където има значителен риск от оттичане във 
водоизточници, като водни потоци, извори, водни сондажи и 
т.н.; 

2
. 

съседни имоти (включително живи плетове). 
 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

В) Избягване на разпръскването на оборски тор, когато 
съществува значителен риск от оттичане. По-специално оборски 
тор не се разпръсква, когато: 
1
. 

площта е наводнена, замръзнала или покрита със сняг; 

2
. 

почвените условия (напр. насищане с води или уплътненост) в 
комбинация с наклона на терена и/или почвения дренаж 
представляват висок риск от оттичане или дрениране; 

3
. 

може да се очаква оттичане с оглед на очакваните валежи. 
 

Неприложимо. 
 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

Г) Адаптиране на количествата на разпръскване върху почвата, 
като се вземе предвид съдържанието на азот и фосфор в оборския 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 

Непри-
ложимо 
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тор, както и характеристиките на почвата (напр. азотното 
съдържание), потребностите на сезонните култури и 
климатичните и почвените условия, които биха причинили 
оттичане. 

се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Д) Синхронизиране на разпръскването на оборски тор върху 
почвата с хранителните нужди на културите. 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

Е) Редовна проверка на площите, върху които се разпръсква 
оборският тор, с цел установяване на признаци за оттичане и 
реагиране по подходящ начин при необходимост. 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

Ж) Осигуряване на адекватен достъп до съоръжението за 
съхранение на оборски тор и гарантиране на ефективно товарене 
на оборския тор без разпиляване. 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 

Непри-
ложимо 
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съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

З) Проверка на изправността на машините за разпръскване на 
оборския тор, както и че са настроени за разпределяне на 
правилното количество. 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

НДНТ 21. С цел намаляване на емисиите на амоняк във въздуха от разпръскването върху почвата на полутечен оборски тор НДНТ е 
използването на една или на комбинация от посочените по-долу техники. 
Неприложимо. От обекта не се генерира полутечен оборски тор.  Непри-

ложимо 
НДНТ 22. С цел намаляване на емисиите на амоняк във 
въздуха от разпръскването върху почвата на оборски тор 
НДНТ е своевременното внасяне на оборския тор в почвата. 

Неприложимо. 
Възложителят не предвижда да извършва третиране на 
торови маси на и извън площадката. Торовите маси ще 
се изкупуват от земеделски производител, директно от 
халетата, съгласно сключени договори. 
След предаване на торта, начина и мястото на 
съхранението й, преди влагане в почвата, както и 
спазването на добри земеделски практики при торене е 
отговорност на земеделския стопанин 

Непри-
ложимо 

1.14.   ЕМИСИИ ОТ ЦЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС 
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 

Изчисленията ще се изготвят в съответствие с Guidance 
document on control techniques for preventing and abating 
emissions of ammonia, Geneva, February 2014. 

ДА 
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процес чрез използване на прилаганите в стопанството НДНТ. С прилагането на техники за поддържане на постелята 
суха и с прилагане на подходящи хранителни диети се 
постига снижение на емисиите NH3 повече от 20 % 
спрямо базовото състояние. 
Такива са и препоръките на НДНТ-документа - 4.3.3 
Low-protein, amino-acid-supplemented diets, стр. 232 от 
НДНТ-документа, първи булет: Диетите с ниско 
съдържание на протеини допринасят за намаляване на 
емисиите на амоняк от домашните птици. При 
експеримент за отглеждане на бройлери, намаляването 
на суровия протеин с 2 процентни пункта, води до 
намаляване на емисиите на амоняк с 24%.  

Прилагането само на нископротеинова диета,  води 
до снижаване емисиите на амоняк с повече от 20%. 

1.15.   МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ И ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ПРОЦЕСИТЕ 
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. 
А) 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 

Количеството екскретиран азот и фосфор в оборския тор 
са показатели, които дават представа за рентабилността 
на фермата. Оценката на екологичните показатели на 
техниките, прилагани на различните етапи от веригата за 
управление на тора, се основава на мониторинга на 
емисиите. Сложното взаимодействие между 
производствените етапи обикновено се наблюдава чрез 
определяне на потока от азот през тях: започвайки от 
подбора на фуражите и управлението на хранителните 
вещества, след това продължавайки с жилища и 
завършвайки със съхранение и прилагане на оборски 
тор.  

Непри-
ложимо 
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Във фермата ще се прилагат техниките, описани в НДНТ 
3 и НДНТ 4, поради което и нивата на екскретиран азот 
и фосфор, гарантирано постигат стойностите, 
определени в таблица 1.1. и  таблица 1.2. на BAT 
документа за бройлери, а именно 0,6 кг/жизнено 
пространство за едно животно/година. 
Ако системата за хранене е различна и / или по-
ефективна от хранителните спецификации, БРЕФ 
документа препоръчва да се използват  регресионни 
системи, които да покажат  действителното ниво на 
екскреция. (раздел 4.3.1, стр. 222, табл. 4.6 от BREF). 
Препоръчаният протокол VERA, Table 5b: Conditional 
measurement parameters related to the animal production 
unit size, manure and feed composition, стр. 26, по 
отношение на мониторинг на торовите маси, отчита като 
задължително измерването само на количеството 
генериран тор. Останалите показатели, в т.ч. и 
съдържание на азот и фосфор са незадължителни. 
Анализи се предвиждат само при промяна в хранилните 
диети или при необходимост от оценка на влиянието на 
нови влагани добавки във фуражите. 
Във връзка с гореизложеното, по отношение на двете 
препоръчани техники за мониторинг на общ азот и общ 
фосфор в НДНТ 24, тяхното прилагане е целесъобразно 
единствено при промяна в хранителните техники и 
диети, влагане на нови добавки във фуражите и следва 
да се извършва само в тези случаи. Ежегодният 
мониторинг, при липса на промяна в хранителните 
режими и системите за отглеждане е 
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нецелесъобразен. 
Във връзка с това, се предвижда извършване на 
еднократен мониторинг и такъв при промяна в състава 
на фуражите.  

По отношение на техниката, описана в буква А, 
същата е приложима, като за целта ще се използва 
средно годишното количество фуражи, използвано за 
различните възрасти на птиците и количеството на азот 
и фосфор в дажбите, по данни от производителя. За 
определяне на количеството задържан в животното азот 
и фосфор ще се ползват статистически данни. 
Както се вижда, прилагането на тази техника е 
целесъобразно само при промяна в състава на 
фуражите, тъй като за изчислението ще се използва 
константна стойност за степента на задържане.  

Изчисление: 
Разход на фураж: 4,00 кг/птица/цикъл; 8 цикъла/годишно 

 Определяне на общ екскретиран азот: 
Nексретиран=Nдажби – Nзадържан 
Nдажби=Фураж*Р%*1/6,25, където: 
Р% - Средно съдържание на проетин в дажбите: 20,75%. 
1/6,25 – коефициент за превръщане на съдържанието на 
протеин в съдържание на азот в дажбите 

Nдажби=4,00*20,75/100*1/6.25=0,1328 кг/птица/цикъл 
Nдажби=0,1328*8=1,0624 кг/птица/годишно 
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Източник: Evaluation of nutrient excretion and retention in 
broilers submitted to different nutritional strategies, Revista 
Brasileira de Ciência Avícola, Rev. Bras. Cienc. 
Avic. vol.15 no.2 Campinas Apr./June 2013; 
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-635X2013000200013  
N1задържан=61,8% при стандартна протеинова диета.  
N2задържан.64,1-64,7% при ниско протеинови диети с 
добавки на фитаза, синтетични аминокиселини и/или 
минерали. 

N1задържан=1,10624*61,8/100=0,657 кг/птица/год. 
N2задържан=1,0624*64,1/100=0,681 г/птица/год.  
Nексретиран=Nдажби – Nзадържан 
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N1екскр.=1,0624-0,657=0,1 кг/птица/год. – при 
стандартна ниско протеинова диета 
N2екскр.=1,0624-0,681=0,38 кг/птица/год. – при ниско 
протеинова диета с добавки 

Свързан с НДНТ общ екскретиран азот, изразен като 
N:  
Бройлери - 0,2 — 0,6 кг екскретиран азот/жизнено 
пространство за едно животно/година 

 Определяне на общ екскретиран фосфор 
Рдажби=0,47-0,52 % за трифазово хранене. Средно 
съдържание на общ фосфор в дажбите: 0,49 %. 

Рдажби,р=4,00*0,49/100=0,0196 кг фосфор 
/птица/цикъл 
Рдажби,р2о5=К*Рдажби,р=2,2915*0,0196=0,044 кг 
фосфор като Р2О5/птица, цикъл = 0,396 кг 
Р2О5/птциа/год. 
К-конверсионен фактор за превръщане на съдържанието 
на фосфор в съдържание на Р2О5, стр. 170, BREF IRPP, 
т. 3.3.1., абзац 4, К=2,2915 
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Източник: Evaluation of nutrient excretion and retention in 
broilers submitted to different nutritional strategies, Revista 
Brasileira de Ciência Avícola, Rev. Bras. Cienc. 
Avic. vol.15 no.2 Campinas Apr./June 2013; 
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-635X2013000200013  
Р1задържан=59,2 % при стандартна протеинова диета.  
Р2задържан.62,0-65,4% при ниско протеинови диети с 
добавки на фитаза, синтетични аминокиселини и/или 
минерали. 

Р1задържан=0,396*59,2/100=0,234 кг/птица 
N2задържан=0,396*62,0/100=0,246 кг/птица  
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Рексретиран=Рдажби – Рзадържан 

Р1екскр.=0,396-0,234=0,162 кг/птица/год. – при 
стандартна ниско протеинова диета 
N2екскр.=0,396-0,246=0,15 кг/птица/год. – при ниско 
протеинова диета с добавки 

Свързан с НДНТ общ екскретиран фосфор, изразен 
като P2O5 

Бройлери - 0,05 — 0,25 кг екскретиран 
фосфор/жизнено пространство за едно 
животно/година  

Както се вижда, прилагането на тази техника е 
целесъобразно само при промяна в състава на 
фуражите, тъй като за изчислението ще се използва 
константна стойност за степента на задържане.  

Б) Оценка на емисиите чрез анализ на оборския тор за общо 
съдържание на азот и фосфор 

Техниката е неприложима, тъй като оборският тор е 
смесен с постеля и при извършване на анализи, 
резултатите няма да са коректни. 

Непри-
ложимо 

НДНТ 25.   НДНТ е мониторингът на емисиите на амоняк във въздуха чрез използване на една от следните техники поне с посочената 
по-долу периодичност. 
А) 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 

Няма да се прилага - 

Б) 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, 

Неприложимо. 
Проектираната вентилационна система не е централна. 
Замърсителят се емитира посредством разсредоточено 
разположени вентилатори.  

Непри-
ложимо 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – 
Емре Узунов“ - Ветово 
Площадка гр. Ветово 

Оценка на 
съответ-
ствието 

които осигуряват данни с равностойно научно качество.  

В) Оценка чрез използване на емисионни коефициенти. Предвид прилагането в обекта на хранителни техники в 
съответствие с НДНТ3 и НДНТ4, както техники за 
намаляване нивата на емитиран амоняк, за емисиите от 
помещенията за отглеждане ще се използва НДНТ-СЕН, 
табл. 3.2. от Решението, 0,08 кг NH3/жизнено 
пространство за едно животно/годишно.  
Техниката е в съответствие с описаната в раздел 4.9.2. 
Техники за мониторинг на амоняк и прах, ред трети. 
Изчисленията ще се извършват по следната формула: 
Nгод.=АА*НДНТ-СЕН 
АА – среден брой заети места годишно 

Пример: За птицефермата, с капацитет 70 665 места за 
птици 

AA=70 665 

Nгод.=70 665*0,08=5 653,2 кг/год. 

ДА 

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. 

Неприложимо. 
Няма доказателства за замърсяване с миризми в 
чувствителните рецептори. 
Не се очаква разпространението на интензивно 
миришещи вещества до чувствителни зони. 
В района на площадката няма чувствителни рецептори. 
Най-близко разположената жилищна зона е тази на гр. 
Ветово, като тя е на около 430 м от площадката. 

Непри-
ложимо 

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. 
А) Изчисляване чрез измерване на концентрацията на прах и Неприложимо. Непри-
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – 
Емре Узунов“ - Ветово 
Площадка гр. Ветово 

Оценка на 
съответ-
ствието 

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 

Проектираната вентилационна система не е централна. 
Замърсителят се емитира посредством разсредоточено 
разположени вентилатори.  
 

ложимо 

Б) Оценка чрез използване на емисионни коефициенти Към СУОС ще се разработи методика за изчисление на 
емитираните замърсители по ЕРИПЗ, като изчисленията 
ще се извършват на база емисионни коефициенти. 

Съответства 
на НДНТ 27. 
Прилага се 
техниката, 
описана в 
буква Б и на 
техниката в 
раздел 4.9.2., 
трети ред. 

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. 
А) 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 

Неприложимо.  
Не се предвижда монтиране на пречиствателни 
съоръжения. 

Непри-
ложимо 

Б) Контрол на ефективното функциониране на системата за 
пречистване на въздуха (напр. чрез непрекъснато записване на 
оперативните параметри или чрез използване на системи за 
сигнализиране) 

Неприложимо.  
Не се предвижда монтиране на пречиствателни 
съоръжения. 

Непри-
ложимо 

Стр. 84 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. Ветово 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – 
Емре Узунов“ - Ветово 
Площадка гр. Ветово 

Оценка на 
съответ-
ствието 

НДНТ 29.   НДНТ е мониторингът на следните параметри на процеса поне веднъж годишно. 
А) Потребление на вода Към СУОС ще се разработи процедура за следене на 

вода за пиене на животните. 
Периодичност: ежемесечно 
Изчисление на база отчет на водомер 
Оценка на съответствието: веднъж годишно 

ДА 

Б) Потребление на електроенергия Към СУОС ще се разработи процедура за следене на 
използваната електроенергия в производствените сгради. 
Периодичност: ежемесечно 
Изчисление на база отчет фактури 
Оценка на съответствието: веднъж годишно 

ДА 

В) Разход на гориво Към СУОС ще се разработи процедура за следене на 
използваното твърдо гориво за отопление на 
производствените сгради. 
Периодичност: ежемесечно 
Изчисление на база  фактури 
Оценка на съответствието: неприложимо; количеството 
зависи от климатичните условия за съответната отчетна 
година. 

ДА 

Г) Брой постъпващи и напускащи животни, включително 
новородени и умрели, където е целесъобразно. 

Да 
Съгласно ветеринарно медицински изисквания ще се 
води документация за броя на постъпващите птици и 
броя изнесена продукция, като се изчислява % 
смъртност за всяка партида 
Периодичност: на партида 

ДА 

Д) Консумация на фураж Да 
Съгласно ветеринарно медицински изисквания ще се 
води документация за количеството и вида на 
използвания фураж. Ще е налична документация за 
състава и размерите на фуража. 

ДА 

Стр. 85 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. Ветово 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – 
Емре Узунов“ - Ветово 
Площадка гр. Ветово 

Оценка на 
съответ-
ствието 

Периодичност: на партида 
Е) Генериране на оборски тор Да 

Съгласно сключен договор за предаване на оборския 
тор. 
Предадените количества /тонове/ се документират в 
двустранно подписани приемо-предавателни протоколи. 
Периодичност: при всяко предаване 

ДА 

 
ІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ (НДНТ) ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре 
Узунов“   

Площадка гр. Ветово, обраст Русе 

Оценка на 
съответ-
ствието 

3.1.2. ЕМИСИИ НА АМОНЯК ОТ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ 
НДНТ 32. С цел намаляване на емисиите на амоняк във въздуха от всяко помещение за отглеждане на бройлери НДНТ е 
използването на една или на комбинация от посочените по-долу техники. 
А) Принудителна вентилация и система за поене без течове 
(при плътен под с дебела постеля) А) Птиците се отглеждат в затворени сгради, добре изолирани 

от околната среда, без врати и прозорци. В сградите е 
монтирана принудителна вентилация. Птиците се отглеждат 
върху плътен под, покрит дълбока несменямема постеля. Подът 
е циментов и предпазва постелята от конденз на вода. Твърдият 
оборски тор се отстранява в края на угоителния цикъл. 
Монтираната система за поене е с нипелни поилки, 
ограничаващи разливите на вода. Техниката напълно 
съответства на описаната в раздел 4.13.2. Техники за 
намаляване на емисиите на амоняк от помещенията за 
отглеждане на бройлери, ред първи. 

Съответств
а на НДНТ 
32-А и на 
техниката 
описана в 
раздел 
4.13.2. от 
Решението. 

Б) Система за принудително изсушаване на постелята чрез 
използване на вътрешния въздух (при плътен под с дебела 
постеля) 

Б) Постелята се поддържа суха, като се гарантира минимално 
съдържание на сухо вещество около 50–60 %. Това се постига с 
подходяща система за принудителна вентилация (тунелни 

Съответств
а на НДНТ 
32-Б и на 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС)2017/302 

Предлагани техники от ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре 
Узунов“   

Площадка гр. Ветово, обраст Русе 

Оценка на 
съответ-
ствието 

вентилатори с голям дебит). През зимния период се използва 
система от текстилни филтри към монтирана отоплителна 
система в халето. Отоплителната система подпомага осушаване 
на постелята в халетата чрез регулиране на микроклимата в 
помещенията. Техниката напълно съответства на описаната в 
раздел 4.13.2. Техники за намаляване на емисиите на амоняк от 
помещенията за отглеждане на бройлери, ред втори. 

техниката 
описана в 
раздел 
4.13.2. от 
Решението. 

В) Естествена вентилация и система за поене без течове (при 
плътен под с дебела постеля) 

В - Неприложимо Непри-
ложимо 

Г) Постеля върху лентата за оборски тор и принудително 
сушене с въздух (при стелажни системи) 

Г - Неприложимо Непри-
ложимо 

Д) Затоплян и охлаждан под с постеля (при комбинирана 
система за подово отопление/охлаждане) 

Д - Неприложимо Непри-
ложимо 

Е) 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) 

Е - Неприложимо Непри-
ложимо 

 
Taблица 3.2.  

НДНТ-СЕН за емисиите на амоняк във въздуха от всяко помещение за отглеждане на бройлери с крайно тегло до 2,5 кг 

 

 

 

 

 

Параметър НДНТ-СЕН(1) (2) 

 (kg NH3/жизнено пространство за едно 
животно/година) 

Гаранитрани нива в птицеферма гр. Ветово 

(kg NH3/жизнено пространство за едно 
животно/година) 

Амоняк, изразен като NH3 0,01 — 0.08 0,08 
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Единица продукт на инсталацията се приема: „1000 броя птици за един жизнен цикъл.” 

Таблица 1 – Консумация на ресурси 

Показател Стойност съгласно избрана 
техника 

Стойност/обхват стойности 
съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с 

Решение на ЕК 

Консумация на вода 6039,3 м3/годишно, 12,2 
м3/1000 птици за 1 жизнен 
цикъл, в.т.ч.: 

За пиене: 10 м3/1000 птици за 1 
жизнен цикъл; 4 946,6 
м3/годишно   

10  л/птица/цикъл 

За миене: 0.005 м3/м2 за цикъл; 
103,4 м3/год.; 0,2 м3/1000 птици 
за 1 жизнен цикъл 

За охлаждане: 20% от разхода 
за питейни нужди;  989,3 
м3/годишно;  2 м3/1000 птици за 
1 жизнен цикъл 

За питейно-битови нужди на 
персонала: 

43.8 м3/годишно 

 

 
 
За пиене: 4.5-11 
л/птица/цикъл; 
30÷70 литра/място/година 
(Таблица 3.11, стр. 156) 
 
За миене: 0.005-0.008 м3/м2 
почистена площ; 
При 6 цикъла: 0,003÷0,105 
м3/м2 почистена площ за 
година (Таблица 3.12, стр. 
157) 
 
За охлаждане: Няма 
ограничения 
 
 
 
За питейно-битови нужди на 
персонала: няма ограничения 

Консумация на топлинна 
енергия 

Не се ползва. 

 

13-20 Wh/птица/ден 
съгл. табл. 3.20, стр.163 от 
НДНТ - документа 

Консумация на 
електрическа енергия 

1,08 kWh/птица/цикъл 

0.024 kWh/птица/ден 

1,08 MWh/1000 птици/цикъл 

534,2 MWh/год. 

В НДНТ документа не са 
посочени общоприложими 
стойности. Представените 
таблици за разход на енергия 
са за страни с различни 
климатични условия и не са 
общоприложими 

Употреба  на опасни  
вещества  (суровини, 
спомагателни материали 
и/или горива): 
 
Не се използват опасни 
вещества 
 

Не се използват опасни 
вещества в производствения 
процес. 

Използваните горива не 
притежават опасност (въглища, 
екопелети) 

Гориво за дизел агрегат – H226, 

 

 

 

Не е посочен.  
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Показател Стойност съгласно избрана 
техника 

Стойност/обхват стойности 
съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с 

Решение на ЕК 
Забележка: изброява се 
всяко вещество (като клас    
на    опасност    съгласно    
нормативната уредба) и 
съответните R фрази и S 
съвети. 

H304, H315, H332, H351, H373, 
H411 – използва се при авария в 
електро-преностната мрежа. Не 
може да се посочи разход. 

 

Консумация на основни 
суровини: 

1.Фуражи за изхранване 
на птиците 

Забележка: Изброяват    се    
една     или    две основни 
суровини, определящи за 
дейността. 

1) 4.00 кг/птица/цикъл 

(4.00 т/1000 
птици/цикъл) 

 

 
2,4 – 5,7 кг/птица/цикъл 
съгл. табл. 3.2, стр. 151 от 
НДНТ-документа 

 

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух Операторът/инвеститорът предоставя     
информацията, изискана в таблиците по Приложение 1А. 

 Съгласно чл. 3, пар. 8, Приложение IX на Протокола към Конвенцията от 1979г. за 
трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на 
подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.) за 
съществевено изменение на съществуващи сгради след 17.05.2006г. (съгласно чл. 1, т. 
16 от Протокола) за отглеждане на птици, се изисква прилагане на мерки за 
намаляване на емисиите на амоняк. В тази връзка се изисква прилагането на: 

- техники и/или мерки, които се прилагат/ще се прилагат от оператора, които 
ще доведат до намаляване на емисиите на амоняк от сградите за 
отглеждане на птици с 20 % или повече в сравнение с контролните данни 
(т.е. ако не се прилагат мерки). 

При определяне на мерките за намаляване на емисиите на амоняк следва да бъдат взети 
предвид препоръките, описани в Документа с насоки (Guidance document on control techniques 
for preventing and abating emissions of ammonia, Geneva, September 2007), намиращ се на 
следния интернет адрес: http://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.html. 

В документа се споменава, че конкретни мерки за намаляване емисиите на амоняк от 
инсталации за интензивно отглеждане на птици са представени и в НДНТ – документа 
Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 
2003.  
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В тази връзка, по-долу са разгледани подробно всички налични и приложими техники за 
намаляване емисиите на амоняк от интензивно отглеждане на птици, като е дадена оценка, 
кои от мерките се прилагат от оператора. 

В горецитираните документи, като базово състояние се приема система за отглеждане на 
бройлери с дълбока несменяема постеля – затворени сгради с твърд бетонов под и 
принудителна вентилация. Като за тази референтна техника (базово състояние) се приема 
емисиия 0.080 кг NH3/птица/ден.  

В т. 85 от Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of 
ammonia, Geneva, September 2007 се изброяват няколко основни мерки за допълнително 
намаляване емисиите на амоняк при интензивно отглеждане на птици, като същите могат да 
се прилагат и комбинирано.  

За да се сведе до минимум NH3 емисии, важно е да се запази постелята възможно най-суха. 
Съдържанието на сухо вещество и емисиите на NH3 зависят от: 

(а) система за питейна вода (избягване на течове и разливи); 

(б) Продължителност на периода на отглеждане; 

(в) Гъстота на птиците и тегло; 

(г) Използване на системи за опресняване на въздуха; 

(д) Използване на подова изолация; 

(е) фуражи. 

А- система за питейна вода (избягване на течове и разливи); 

Основната препоръка за поддържане на постелята суха е описана  в т. 86 от Guidance document 
on control techniques for preventing and abating emissions of ammonia, Geneva, September 2007 и 
се изразява в намаляване разливането на вода от поилната система в халетата. В 
документа не се посочват конкретни стойности на намаляването на емисиите на NH3, но се 
отчита нейната висока ефективност и тя се смята за мярка от първа категория. (първа 
категория мерки са добре проучени, приложими в практиката и има количествени данни за 
ефективността им, поне експериментално). 

В НДНТ-документа Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of 
Poultry and Pigs, July 2003. също се препоръчва прилагането на автоматична система за поене с 
нипелни поилки, като мярка за поддържане на постелята суха и намаляване емисиите на 
амоняк. 

Съгласно т. 3.3.1.1 Levels of excretion and characteristics of poultry manure от НДНТ-документа,  
дълбоката несменяема постеля е суха със съдържание на сухо вещество 50%-80%. 
Изчисленията показват, че с повишаване на сухото съдържание в постелята от < 40% до > 50% 
сухо вещество, емисиите на NH3 (гр/час) намаляват до около 50%.  

Тази техника е възприета и се прилага от оператора. В халетата ще се монтират 
автоматични поилни системи с нипелни поилки, които предотвратяват разливите на вода в 
помещенията. Прилагането само на тази техника може да доведе до снижаване емисиите 
на амоняк с повече от 20%. 
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Б- продължителността на периода на отглеждане 

В двата документа липсват данни как периодът на отглеждане влияе върху емисиите NH3. 
Приема се, че стандартният период на отглеждане от 35 до 37 дни не оказва влияние върху 
базовото ниво на NH3. 

 (в) Плътност на птиците и тегло; 

В двата документа липсват данни как точно гъстотата и теглото на птиците влияят  върху 
емисиите NH3. Приема се, че спазването на нормата за гъстота на птиците в 
препоръчителните граници, не би следвало да окаже влияние върху базовото ниво на NH3. 

 (г) Използване на системи за опресняване на въздуха; 

В т. 87 от горецитирания документ се твърди, че прилагането на принудителна вентилация в 
халетата подобрява разпределението на топлинна енергия,  което косвено води до поддържане 
на постелята суха. Тази техника ще се прилага от оператора. Предвидена е  система за 
автоматичен контрол на микроклимата в помещенията за отглеждане на птици. Системата 
отчита температура, влажност и съдържание на амоняк във въздуха, като в зависимост от 
предварително зададени оптимални параметри включва вентилационната система, като 
гарантира съдържание на амоняк във въздуха до 15 ppm или 11.2 мг/м3. 

Прилагането на принудителна вентилация съответства на базовото състояние.  

 (д) Използване на подова изолация; 

Подовата изолация предотвратява конденза през студените месеци, като по този начин 
предпазва постелята от намокряне. При поддържане на постоянна температура в халетата и 
равномерно разпределение на топлината в помещенията може да се постигне намаляване на 
конденза. Тази техника е възприета от оператора – принудително вентилиране на 
помещенията и система за вкарване и разпределение на топлия въздух от печките 
посредством текстилни въздуховоди. От друга страна производствените сгради е предвидено 
да бъдат изпълнени с подова изолация. 

 (е) фуражи. 

Фуражите, с които се изхранват птиците влияят върху количеството на екскрементите и върху 
техния състав. С прилагането на балансирани диети, се постига пълно усвояване на 
хранителните вещества от птиците, намаляване количеството на торовите маси. С 
прилагането на нископротеинови диети се постига и намаляване съдържанието на общ азот (в 
т.ч. и NH3). 

Тази мярка е възприета от оператора.  

В т. 87 от Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of 
ammonia, Geneva, September 2007) се препоръчва за ефективно намаляване на емисиите да се 
прилага принудително изсушаване на постелята, което е практика в  някои системи за 
отглеждане. Тези системи са много енергоемки и може да доведат до увеличаване на 
праховите емисии. Те се считат за НДНТ само ако местните  условия позволяват приемането 
им. 

Прилагането на допълнително принудително сушене на торовата постеля е неприемливо за 
оператора.  
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В горецитирания документ се твърди, че прилагането на принудителна вентилация в халетата 
подобрява разпределението на топлинна енергия,  което косвено води до поддържане на 
постелята суха.  

Съгласно т. 3.3.1.1 Levels of excretion and characteristics of poultry manure от НДНТ-документа,  
дълбоката несменяема постеля е суха със съдържание на сухо вещество 50%-80%. 
Изчисленията показват, че с повишаване на сухото съдържание в постелята от < 40% до > 50% 
сухо вещество, емисиите на NH3 (гр/час) намаляват до около 50%.  

На основание на гореизложеното, считаме че с прилагането на техники за поддържане 
на постелята суха и с прилагане на подходящи хранителни диети се постига снижение на 
емисиите NH3 повече от 20 % спрямо базовото състояние.  

Операторът не възнамерява да съхранява торови маси на площадката. Те ще се 
предават на земеделски производители за наторяване съгласно възприета практика до 
момента. 

В Приложение № 8 е представен сключен договор със земеделски производител. 
 

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Таблица 2-1 Производствени отпадъчни води  

Показател/Вид замърсител Емисионна стойност 
съгласно избраната 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности 
съгласно 

заключения на 
НДНТ, вкл. 

приети с 
Решение на ЕК 

Органохалогенни съединения и вещества, 
които може да образуват такива съединения 
във водна среда 

-  

- 

Органофосфорни съединения - - 

Органокалаени съединения - - 

Вещества и смеси с доказани мутагенни 
свойства 

- - 

Вещества и смеси, които доказано могат да 
въздействат чрез водната околна среда върху 
възпроизводството  

- - 

Устойчиви въглеводороди и устойчиви и 
биоакумулируеми органични токсични 
вещества 

- - 

Цианиди - - 
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Показател/Вид замърсител Емисионна стойност 
съгласно избраната 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности 
съгласно 

заключения на 
НДНТ, вкл. 

приети с 
Решение на ЕК 

Метали и техните съединения - - 

Арсен и неговите съединения - - 

Биоциди и други продукти за защита на 
растенията 

- - 

Суспендирани материали Неразтворени в-ва: 100 
мг/л 

4,43 кг/год. 

0.009 кг/1000 птици за 
1 жизнен цикъл 

Не са посочени 

Вещества, допринасящи за еутрофикацията 
(по-конкретно нитрати и фосфати) 

Азот амониев: 10 мг/л;  

0,443 кг/год. 

0,0009 кг/1000 птици за 
1 жизнен цикъл 

Фосфати (като P) :  5 
мг/л 

0,22 кг/год. 

0,00045 кг/1000 птици 
за 1 жизнен цикъл 

Не са посочени 

Вещества, които имат неблагоприятно 
въздействие върху кислородния баланс (и 
могат да бъдат измервани с параметри като 
ХПК, БПК и др.) 

БПК5: 100 мг/л 

4,43 кг/год. 

0.009 кг/1000 птици за 
1 жизнен цикъл 

Не са посочени 

Забележка: Прогнозно количество на производствените отпадъчни води при експлоатация 
на инсталацията:  Средно годишно: 44,28 м3/годишно. 

Производствените отпадъчни води се отвеждат към 1 брой водоплътен бетонов резервоар, 
от който периодично се изпомпват и извозват до ГПСОВ за последващо третиране.   

Договор за предаване на отпадъчните води в ГПСОВ е представен в Приложение 7. 

Емисионните стойности са изчислени на база определените в договора норми за допустими 
концентрации.. 
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Таблица 2-2 Битово-фекални отпадъчни води 

Показател/Вид замърсител Емисионна стойност 
съгласно избраната 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения на НДНТ, 
вкл. приети с Решение 

на ЕК 

Органохалогенни съединения и 
вещества, които може да образуват 
такива съединения във водна среда 

-  

 

 - 

Органофосфорни съединения - - 

Органокалаени съединения - - 

Вещества и смеси с доказани 
мутагенни свойства 

- - 

Вещества и смеси, които доказано 
могат да въздействат чрез водната 
околна среда върху възпроизводството  

- - 

Устойчиви въглеводороди и устойчиви 
и биоакумулируеми органични 
токсични вещества 

- - 

Цианиди - - 

Метали и техните съединения - - 

Арсен и неговите съединения - - 

Биоциди и други продукти за защита 
на растенията 

- - 

Суспендирани материали Неразтв. в-ва: 100  мг/л Не са посочени 

Вещества, допринасящи за 
еутрофикацията (по-конкретно 
нитрати и фосфати) 

Азот амониев:  10 мг/л; 

Фосфати: 5 мг/л  

 

Не са посочени 

Вещества, които имат неблагоприятно 
въздействие върху кислородния 
баланс (и могат да бъдат измервани с 
параметри като ХПК, БПК и др.) 

БПК5: 100 мг/л 

 

Не са посочени 

Забележка: Прогнозно количество на битово-фекалните отпадъчни води: Средно годишно: 
35,04 м3/годишно. 

Битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат към 1 брой водоплътен бетонов резервоар, 
от който периодично ще се изпомпват и извозват до ГПСОВ за последващо третиране.   
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Договор за предаване на отпадъчните води в ГПСОВ е представен в Приложение 7. 

Трудно би могло да се посочи стойност на замърсителите на единица продукт, тъй като 
този поток отпадъчни води не е зависим от производствената дейност.  

Таблица 2-3 Дъждовни отпадъчни води 

Показател/Вид замърсител Емисионна стойност 
съгласно избраната 
техника 

Емисионна 
стойност/обхват 
стойности съгласно 
заключения на 
НДНТ, вкл. приети 
с Решение на ЕК 

Органохалогенни съединения и 
вещества, които може да образуват 
такива съединения във водна среда 

-  
 
 - 

Органофосфорни съединения - - 

Органокалаени съединения - - 

Вещества и смеси с доказани 
мутагенни свойства 

- - 

Вещества и смеси, които доказано 
могат да въздействат чрез водната 
околна среда върху възпроизводството  

- - 

Устойчиви въглеводороди и устойчиви 
и биоакумулируеми органични 
токсични вещества 

- - 

Цианиди - - 

Метали и техните съединения - - 

Арсен и неговите съединения - - 

Биоциди и други продукти за защита 
на растенията 

- - 

Суспендирани материали - - 

Вещества, допринасящи за 
еутрофикацията (по-конкретно 
нитрати и фосфати) 

- - 

Вещества, които имат неблагоприятно 
въздействие върху кислородния 
баланс (и могат да бъдат измервани с 
параметри като ХПК, БПК и др.) 

- 
 

- 
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Забележка: Не се предвижда организирано улавяне и отвеждане на дъждовни води от 
площадката.  

Таблица 3 – попълва се при заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела 

Показател/Вид замърсител Емисионна 
стойност, 
съгласно 

избраната 
техника 

Емисионна 
стойност/обхват стойности 

съгласно заключения на 
НДНТ, вкл. приети с 

Решение на ЕК 

Вещества в обхвата на Наредба 
6/2000 г. за емисионни норми за 
допустимо съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните 
води, зауствани във водни обекти  

Не се заустват 
отпадъчни води в 
повърхностни 
водни обекти 

- 

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за НДНТ 

Не се заустват 
отпадъчни води в 
повърхностни 
водни обекти 

- 

Таблица 4 – попълва се при заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела 

Показател/Вид замърсител Емисионна 
стойност, съгласно 
избраната техника 

Емисионна 
стойност/обхват стойности 

съгласно заключения на 
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  

Не се заустват 
отпадъчни води в 
повърхностни водни 
обекти 

- 

 

 

 

 

 

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за 
НДНТ 

Не се заустват 
отпадъчни води в 
повърхностни водни 
обекти 

- 
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Таблица 5 – попълва се при заустване на отпадъчни води в канализационни системи на 
населени места 

Показател/Вид 
замърсител 

Емисионна стойност, 
съгласно избраната техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения на НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

Вещества в обхвата 
на Наредба 7/2000 г. 
за условията и реда 
на заустване на 
производствени 
отпадъчни води в 
канализационните 
системи на 
населените места  

Неразтворени в-ва:  100 мг/л 

4,43 кг/год. 

Азот амониев: 10 мг/л;  

0,443 кг/год. 

Фосфати (като P) :  5 мг/л 

0,22 кг/год. 

БПК5: 100 мг/л 

4,43 кг/год. 

Неразтворени в-ва: не са 
посочени 

Азот амониев: не се посочват  

Фосфати (като Р): не се 
посочват  

 

БПК5: не се посочват  

Други вещества, за 
които са определени 
ограничения в 
съответното 
заключение за НДНТ 

---  ---  

Забележка: Производствените отпадъчни води ще се събират в 1 брой безотточен бетонов 
резервоар, водоплътен, с обем от по 30.00 м3. Отпадъчните води ще се извозват периодично 
до ГПСОВ.  

Посочените емисионни стойности в колона 3 са съгласно представен в Приложение № 7 
договор с ВиК оператор. 

Таблица 6 – попълва се при заустване на отпадъчни води в подземни води (ако 
нормативната уредба разрешава това) 

Показател/Вид 
замърсител 

Емисионна стойност, 
съгласно избраната 
техника 

Емисионна 
стойност/обхват стойности 
съгласно заключения на 
НДНТ, вкл. приети с 
Решение на ЕК 

Вещества, забранени за 
заустване в подземни води, 
съгласно влязла в сила 
нормативна уредба 

Не се заустват отпадъчни 
води в подземни води 

Няма данни 

Вещества, които могат да се 
заустват в подземни води, 
съгласно влязла в сила 

Не се заустват отпадъчни 
води в подземни води 

Няма данни 
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нормативна уредба 

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за 
НДНТ 

Не се заустват отпадъчни 
води в подземни води 

Няма данни 

Образуване на отпадъци 

Таблица 7 

Показател Емисионна стойност, 
съгласно избраната техника 

Стойност/обхват 
стойности съгласно 
заключения на 
НДНТ, вкл. приети 
с Решение на ЕК 

Количества опасни 
отпадъци, образувани при 
производството: 

Не се образуват опасни 
отпадъци от дейността на 
инсталацията. Образуваните 
опасни отпадъци на площадката 
са в резултат на извършване на 
спомагателни дейности. 

 

 

 

Няма данни. 

Количества 
производствени отпадъци, 
образувани при 
производството: 

1. Сгурия, шлака и 
дънна пепел от котли (с 
изключение на пепел от 
котли), упомената в 
10.01.04, с код 10 01 01 

 

 

 

 

 

200,00 т/год. 

 

 

 

 

 

Няма данни 

 

Възможност за 
оползотворяване, повторна 
употреба и/или 
рециклиране: 

1. 

2.  

Неприложимо Неприложимо 

Количества от други 
отпадъци, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение 
на НДНТ: 

1. 

2. 

Няма такива Няма наложени 
ограничения за други 
отпадъци. 
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Предотвратяване на аварии 

Таблица 8 

Показател Максимално количество Информация в 
заключения за НДНТ, 

вкл.приети с Решение на 
ЕК 

В случай, че предлаганата 
техника попада в обхвата на 
раздел I на глава седма на 
ЗООС за предотвратяване 
на големи аварии с опасни 
вещества – се изброяват 
веществата от Приложение 
3 на ЗООС 

Инсталацията не попада в 
обхвата на раздел I на глава 
седма на ЗООС за 
предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества 

Инсталацията не попада в 
обхвата на раздел I на глава 
седма на ЗООС за 
предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества 

 Обобщени резултати от симулационното моделиране на емисиите замърсители в 
приземния слой с програмен продукт Plume след реализация на инвестициите 

Резултатите от симулационно моделиране с програмен продукт Plume за изчисление на 
очакваните максимални средногодишни и еднократни концентрации на замърсители в 
приземния слой на атмосферата, в резултат на експлоатацията на Инсталация за интензивно 
отглеждане на птици са представени в табличен вид – таблица 9. 
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Таблица 9 Изчислени стойности за максимално еднократна и средногодишна концентрация 
на замърсителите, емитирани от вентилационните системи към производствените сгради 
на ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов“ – Ветово – птицеферма гр. Ветово в приземния слой 
на атмосферата, разстоянията, на които се наблюдават, сравнени с нормата за опазване 

на човешкото здраве. 
Стойности на изчислените максимални концентрации (2000х2000m) Съот 

ветст 

вие 

 Замърсител  

Роза на вятъра 
Норма за опазване на 
човешкото здраве Разсто 

яние Концентрация 

M Стойност Мярка Стойност Мярка Вид ДА/НЕ 

NН3 

Средногод. 
Концентрация 1022,26 0.00092 mg/m3 0.1 mg/m3 ср.дн. 

Липсва  

ср.год. 
ПДК 

NН3 

Максим. eдн. 
Концентрация 1045 0,01507 mg/m3 0.25 mg/m3 Макс. едн. 

ДА 

NН3 

Максим. eдн. 
Концентрация 
при посока на 
вятъра към гр. 
Ветово 1100,01 0,01306 mg/m3 0.25 mg/m3 Макс. едн. 

ДА 

РМ10 

Средногод. 
Концентрация 1022,26 0,00046 mg/m3 40 µg/m3 Средногод. 

ДА 

РМ10 

Максим. eдн. 
Концентрация 1045 0,00752 mg/m3 50 µg/m3 Средн. 

ДА 

РМ10 

Максим. eдн. 
Концентрация 
при посока на 
вятъра към гр. 
Ветово 1100,01 0,00652 mg/m3 50 µg/m3 Средн. 

ДА 

Забележка: неразделна част от настоящия документ е и електронен носител със съответните 
DAT файлове. 

Стр. 100 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. 
Ветово 

 
На базата на направения модел на разпространението на емисиите на замърсителите, 
емитирани от Птицеферма Ветово в приземния атмосферен слой от вентилационните 
системи, както и на изчислените стойности за средногодишни и максимално еднократни 
концентрации могат да се направят следните изводи: 

 Амоняк NH3 

Изчислената стойност за средногодишната концентрация на амоняк в приземния слой на 
атмосферата е под средноденонощната ПДК за този замърсител, съгласно Наредба № 14 от 
23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в 
атмосферния въздух на населените места. За замърсителя лиспва средногодишна стойност за 
ПДК. 

При оценката на максимално еднократната концентрация, която би се получила за този 
замърсител при най-неблагоприятни климатични условия, изчислената концентрация е под 
максимално еднократната ПДК, съгласно Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно 
допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.  

Изчислените максимални еднократни концентрации при посока на вятъра към гр. Ветово са 
значително под стойността на максимално еднократната ПДК, съгласно Наредба № 14 от 
23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в 
атмосферния въздух на населените места  и границите за усещане на мириса за веществото. 

 Прах, разгледан като РМ10 

Изчислената стойност за средногодишната концентрация на РМ110 в приземния слой на 
атмосферата е под средно годишната норма за опазване на човешкото здраве за този 
замърсител, съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. 

При оценката на максимално еднократната концентрация, която би се получила за този 
замърсител при най-неблагоприятни климатични условия, изчислената концентрация е под 
средно денонощната норма за опазване на човешкото здраве, съгласно Наредба № 12 от 
15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.  

Изчислените максимални еднократни концентрации при посока на вятъра към гр. Ветово са 
значително под стойността на средно денонощната норма за опазване на човешкото здраве, 
съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серенн диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. 

В Приложение № 9 са представени Модели на разпространението на замърсители в 
атмосферата от вентилационните системи на  Инсталация за интензивно отглеждане на птици 
– гр. Ветово с оператор ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов“ – гр. Ветово, в т.ч. *.dat файлове. 
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3.1.2. Ако се прилага техника, различна от тази, описана в приложимите заключения за 
НДНТ (независимо дали са приети с Решение на ЕК или не), включително описаните 
нейни параметри и техните стойности са различни от тези, описани в заключенията. 

Предлаганата технология за интензивно отглеждане на пилета-бройлери съответства напълно 
на описаната най-добра налична техника за отглеждане на бройлери (в глава 2 „Applied 
Production Systems and Techniques”, 2.2.2 „Production of Broiler Meat”). Предлаганата техника 
за структуриране на сградите за отглеждане на пилета-бройлери: дълбока несменяема постеля 
в рамките на угоителния цикъл в комбинация с вентилиране на сградите посредством 
принудителна вентилация е най-широко прилаганата, както в страната, така и в рамките на 
птицевъдната индустрия на Европейския съюз.  

Прилагането на НДНТ от инсталацията е потвърдено от ИАОС със становище, 
одобряващо разработената оценка по чл. 99а от ЗООС, приложена към информацията за 
преценяване необходимостта от ОВОС. 

Решение № РУ-40-ПР/2021 г. на Директора на РИОСВ-Русе, с което се потвърждава 
прилагането на НДНТ е представено в Приложение № 3. 

 
3.1.3. Ако се прилага НДНТ различна от описаните в приложими заключения за НДНТ, 
в случаите, 

• когато приложимите заключения за НДНТ (вкл. Решения на ЕК, ако има такива 
влезли в сила) за конкретната дейност/инсталация: 

- не се разглеждат всички потенциални въздействия върху околната среда, 
или 

- не описват всички прилагани в инсталацията/за дейността процеси, 

• или не са налични приложими заключения за НДНТ. 

Предлаганата технология за интензивно отглеждане на пилета-бройлери съответства напълно 
на описаната най-добра налична техника за отглеждане на бройлери (в глава 2 „Applied 
Production Systems and Techniques”, 2.2.2 „Production of Broiler Meat”). Предлаганата техника 
за структуриране на сградите за отглеждане на пилета-бройлери: дълбока несменяема постеля 
в рамките на угоителния цикъл в комбинация с вентилиране на сградите посредством 
принудителна вентилация е най-широко прилаганата, както в страната, така и в рамките на 
птицевъдната индустрия на Европейския съюз.  

Прилагането на НДНТ от инсталацията е потвърдено от ИАОС със становище, 
одобряващо разработената оценка по чл. 99а от ЗООС, приложена към информацията за 
преценяване необходимостта от ОВОС. 

Решение № РУ-40-ПР/2021 г. на Директора на РИОСВ-Русе, с което се потвърждава 
прилагането на НДНТ е представено в Приложение № 3. 
 

3.2. Използване на НДНТ при извършване на промени(вкл.съществени) в работата на 
инсталацията 

Инсталацията е нова. Не се предвиждат промени.  
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Не е попълван този раздел от оценката. 

 

3.3. Предоставяне на информация за промяна, определена в т. 3.2. като НДНТ, 
необходима за разрешаването й чрез комплексно разрешително по реда на Глава седма, 
Раздел втори на ЗООС 

Инсталацията е нова. Не се предвиждат промени.  

Не е попълван този раздел от оценката. 

 

3.4. Доказване прилагането на НДНТ при първоначално издаване на КР за действащи 
инсталации, преди изтичане на предходния период, определен в ЗООС. 

Неприложимо. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Предлаганата от оператора техника за интензивно отглеждане на птици  напълно 
съответства на заключенията за най-добрите налични техники за отглеждане на бройлери. В 
производствената практика се предлагат мерки за намаляване разходите на електроенергия и 
вода. Планираните мерки/техники в обекта съответстват на препоръчаните такива с  Решение 
за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за 
НДНТ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, при 
интензивно отглеждане на птици или свине. 

Предлаганите техники, включващи и изборът на технологично оборудване, са  
съответсатващи на заключенията за НДНТ и целящи намаляване на емисиите.  

Във връзка с гореизложеното, не са необходими допълнителни технически или управленски 
мерки за привеждане на обекта в съответствие със заключенията на Решение за изпълнение 
(ЕС) 2017/302 от 15 февруари 2017 година.  

Прилагането на НДНТ от инсталацията е потвърдено от ИАОС със становище, 
одобряващо разработената оценка по чл. 99а от ЗООС, приложена към информацията за 
преценяване необходимостта от ОВОС. 

Решение № РУ-40-ПР/2021 г. на Директора на РИОСВ-Русе, с което се потвърждава 
прилагането на НДНТ е представено в Приложение № 3. 
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4. ИЗПОЛЗВАНИ РЕСУРСИ 

Основните ресурси, които се използват при отглеждането на бройлери са енергия, фураж, 
постеля и вода.  

За оптимизиране разходите за вода е избрана автоматична поилната инсталация с нипелни 
поилки. По този начин разливите на вода се свеждат до минимум. Почистване на 
помещенията се извършва при завършване на производствения цикъл. Прилага се почистване 
на производствените халета с пароструйки.  

Основни консуматори на електроенергия на площадката са вентилационната система и 
осветителната инсталация на халетата, хранилната инсталация. Всички процеси при 
отглеждането на птиците 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, следени от контролната апаратура. 
За осветление се ползват енергоспестяващи лампи. Светлинната програма в халетата се 
управлява с компютър.  

Фуражът е основна суровина за производствената дейност. Фуражът се подава по затворена 
тръбна система, по заложени в компютърната система грамажи, в зависимост от възрастовата 
група на птиците. Така цялото количество подаден в халетата фураж се оползотворява 
пълноценно. Фуражните смески са балансирани с необходимите компоненти за правилно 
хранене на птиците.  

4.1. Вода 

Производствената площадка на ЕТ „ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов“ в гр. Ветово е 
водоснабдена от селищната водопровдна мрежа. При влизането на външния водопровод в 
имота е изградена водомерна шахта, в която е монтиран водомерен възел за отчитане 
потреблението на вода. 

 В гранците на имота е изпълнена площадкова водопроводна мрежа от полиетиленови тръби 
до всяка сграда. Схема, представляваща местоположението на водомера е представена в 
КАРТА № 4. 

В Приложение № 5 е представен Договор за доставка на вода за питейни нужди, сключен с 
ВиК ЕООД – Русе.  

Планирана консумацията на вода от инсталацията е представена в Таблица 4.1: 

Таблица 4.1 -1 – Консумация на вода – годишни количества 

Консумация на вода Птицеферма ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре 
Узунов” 

Инсталация за интензивно отглеждане на 
птици 

6 039,6  м3/год 
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Консумация на вода по видове вотопотребление е представена в табл. 4.1.-1-А 

Таблица 4.1 -1 –А -  Консумация на вода – по видове водопотребление  

Водопотребление 
за 

Средно-
годишно, 

м3/година 

 

разход 

Граници, съгласно НДНТ 

питейни нужди на 
птиците 

4 946.6 10 

л/птица/цикъл 
4.5-11 л/птица/цикъл 

Почистване и 
дезинфекция на 
помещенията  

103.4 0.005 

м3/м2 0.002-0.2 м3/м2 

охлаждане на 
халетата 

  

 

989.3 

20 % от 
водопотреблението 
за питейни нужди 
на птиците 

Няма ограничения 

питейно-битови  

нужди на 
персонала 

43.8 25-45 л/работещ/ден 
Няма ограничения 

ОБЩО: 6 039.6 - - 

 

Таблица 4.1 -2– Консумация на вода – норма за ефективност 

Консумация на вода Годишна норма за ефективност при 
употребата на вода 

Инсталация за интензивно отглеждане на 
птици 

12,2 м3/1000 птици за 1 жизнен цикъл 

На оператора не са налагани други ограничения в количеството на ползваната вода от ВиК 
дружества или компетентни органи, извън системата на МОСВ. 

Основната консумация на вода за производствени нужди е свързана с процеса на отглеждане 
на птиците – осигуряване на необходимото им количество вода за поене. Птиците се явяват 
основен консуматор на производствена вода, която се доставя чрез нипелни поилни системи. 
Оборудването, основен консуматор на вода за производствени нужди, са поилните системи в 
халетата.  

За оптимизиране количеството потребена вода за производството, ще се извръшва регулярна 
калибрация на поилната инсталация, редовен преглед на водопроводната мрежа, отстраняване 
в най - кратки срокове на течове и аварии.  

Схема с местоположението на измервателното устройство е представена на КАРТА № 4. 
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• Оценка за съответствие с нормативна уредба по отношение ползването на вода и 
документите, уреждащи законосъобразното използване на вода. Представя се списък на 
нормативните/административните актове, спрямо които е направена оценката.  

Ползването на вода за нуждите на производствената дейност на площадката е изцяло в 
съответствие с действащата нормативна уредба, а именно: 

- Закон за водите; 

- Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води. 

- Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели 

 

4.2.  Енергия 

Производствената площадка на оператора се захранва от електропреносната мрежа на град 
Ветово. В имота е изграден собствен трафопост, в който е монтиран електромер за отчитане 
на използваната електроенергия. Местоположението на електромера е показано на КАРТА № 
4. 

Основен консуматор на електроенергия е хранилната инсталация (хранилни машини и 
шнекове). 

Съгласно чл. 18, т. 5 от Закона за енергийната ефективност (ДВ бр. 98/2008 г., посл.изм. ДВ 
бр. 98/2014 година), свързано с чл. 3, ал. 1 на Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за 
извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на 
сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (ДВ бр. 103/2009 
година) производствените халета, част от инсталацията за интензивно отглеждане на птици не 
подлежат на обследване за енергийна ефективност. Операторът не притежава програма за 
енергийна ефективност. 

На оператора не са наложени количествени ограничения за ползване на топло- и 
електроенергия от компетентен орган.  

Потреблението на електроенергия за осветление и климатизация на производствените халета е 
сведено до минимум чрез компютърния контрол на микроклимата в халетата. Управлението 
се извършва на база температурата и влажността в халетата. При отклонение в зададените 
параметри на микроклимата, автоматично се включват или изключват вентилаторите и 
охладителната система. За осветление на помещенията са монтирани енергоспестяващи 
осветителни тела. 

За отопление на производствените халета се използват печки на твърдо гориво (въглища и/или 
екопелети). Принцип на работа: Загретият горещ въздух от горивната камера посредством 
въздуховоди се разпределя в производственото хале. Не се предвижда монтиране на 
разходомерно устройство за отчитане на топлоенергията поради техническа невъзможност. 

Прилаганата система за отопление на халетата  не включва топлоенергия, произведена 
нарочно в други съоръжения и доставена до инсталацията посредством топлоносител.  
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Таблица 4.2.-1 - Kонсумация на електроенергия (мерната единица за електроенергия е 
MWh) 

 

Консумация на електроенергия 

Птицеферма 

гр. Ветово 

Изисквания на 
НДНТ 

Инсталация за интензивно 
отглеждане на птици 

1,08 kWh/птица/цикъл 

0.024 kWh/птица/ден 

1,08 MWh/1000 птици/цикъл 

534,2 MWh/y 

0.03 – 0.046 
kWh/птица/ден 

СХЕМА на площадката със сградите и устройството за мерене потреблението на 
електроенергия е представена в Графични приложения – КАРТА №4.  

4.3. Суровини, спомагателни материали и горива 

  

4.3.а. Употреба 

При интензивното отглеждане на птици основна суровина е фуражът, с който се изхранват 
птиците. Спомагателни материали се ползват за осигуряване на здравословното състояние на 
птиците и за осигуряване на комфортна среда за отглеждането им. За постеля в 
производствените сгради се използва слама. Използват се медикаменти и дезинфектанти за 
предотвратяване на заболявания по животните и проникване на зарази в обекта. За отопление 
на халетата се използва твърдо гориво (въглища и екопелети). 

За аварийно захранване на обекта ще се използва дизелов агрегат, разположен на площадката.  

Табл. 4.3а-1 Подробен списък на суровини, спомагателни материали и горива: 

Наименование Вид Опасност по смисъла на §1, 
т.54, буква „а" от 
Допълнителните 

разпоредби на ЗООС. 

да/не 

Фураж  Суровина  Не 

Постеля Спомагател материал Не 

Въглища или екопелети Гориво за отопление на 
халета за подрастващи птици 

Не 

Медикаменти – ваксини, 
антибиотици, витамини 

Спомагателен материал Не 

Дезинфектанти Спомагателен материал Да, един от използваните 
дезинфектанти (CID 2000) 

Дизелово гориво Гориво за дизелагрегати Да 
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В следващата таблица е представена информация за всички опасни химични вещества, 
използвани на площадката, предназначението им (функцията им) в производствения процес от 
информационния лист за безопасност, информация за категориите на опасност и препоръки за 
безопасна употреба от информационния лист за безопасност. 
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Табл. 4.3а-2 Данни за ОХВ, съгласно информационните листи за безопасност 

Спомагателни 

Материали 

Употр
еба на 
в-вото 

Функцио
-нално 
предна-

значение 

Рискови 
компоненти 

CAS 
номер 

ЕINEСS 
номер 

Описание на 
опасностите 

Препоръки за безопасна 
употреба 

Търговс
ко 

наимено-
вание на 
вещество

то 

Иден-
тифи-
кация 

Дизелово 
гориво 

Дизело
во 
гориво 

Гориво 
за 
дизело
ви 
двигат
ели с 
вътреш
но 
горене 

Като 
гориво за 
дизелагре
гат 

Дизелови 
горива 

68334-
30-5  

269-822-7  Flam.Liq.3 (H226) 
Asp.Tox.1 (H304) 
Skin Irrit.2 (H315) 
Acute Tox.4 
(H332) Carc.2 
(H351) STOT RE 2 
(H373) Aquatic 
Chronic 2 (H411) 

Р201, Р202, 
Р233,Р240,Р241,Р242,Р301+Р310, 
Р331,Р302+Р252, Р304+Р340, 
Р308+Р313, Р312,Р313, Р314, 
Р321,Р332+Р313, Р362, 
Р370+Р378,Р391, Р403+Р235, 
Р403+Р233, Р405, Р501 

CID 2000 

дезинф
ектант 

Дезин
фекция  

-- Hydrogen 
peroxide – 
15-30% 

Peracetic acid 
5-15% 

 

Acetic acid 
5-15% 

смес смес Flam. Liq. 3 H226 
Org. Perox. D 
H242 Skin Corr. 
1B H314 

P280, P260, P378, P303, 
P304+P340, 
P301+P330+P331+P321 



 

Копие от информационните листи за безопасност на изброените вещества и смеси са 
представени в Приложение № 11. 

Табл.4.3а-3 Годишна консумация и норми за ефективност на употребата на суровини, 
спомагателни материали и горива  

Суровини, 
спомагателни 

материали, 
горива 

Консумация  Изисквания НДНТ 

Годишно количество Норма за ефективност 

Фураж 1 987,6 т/год 4.00 т/1000 птици/цикъл 

4.00 кг/птица/цикъл 

3.3 – 4.5 
кг/птица/цикъл 

съгл. табл. 3.2 от 
НДНТ-документа 

Постеля /слама/ 495 т/год 1 т/1000 птици/цикъл 

1.00  кг/птица/цикъл 

Няма данни 

Въглища  

/ Екопелети  

420,5  т/год 

618,3  т/год 

0,85 т/1000 птици/цикъл 

1,25 т/1000 птици/цикъл 

Няма данни, зависи 
от климата 

 Не е възможно да се посочи годишно количество на използваните медикаменти и 
дезинфектанти, тъй като то зависи от вида на препаратите, тяхната концентрация и 
породата на отглежданите птици. 

 Не е посочена годишна консумация на дизелово гориво като гориво за дизелагрегата, 
тъй като той се включва само при аварийно спиране на електрозахранването на 
площадката. 

Попълнени са таблици 4.3.1, 4.3.2. и 4.3.3. от приложение 1.  

За използваните опасни химични вещества на площадката липсват изисквания за 
ограничаване или разрешаване употребата им (вкл. извеждане от употреба). На площадката не 
се употребяват вещества или смеси в обхвата на Наредба за реда и начина за ограничаване на 
производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични 
вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент REACH, Приета с ПМС № 
376/30.12.2011 г., обн. ДВ., бр. 1 от 3 януари 2012 г. 

При дейността не се преработва и не се генерира метилбромид (CH3Br) и вещества от 
Приложение 1 на Постановление на МС № 254/30.12.1999 г. за контрол и управление на 
вещества, които нарушават озоновия слой. 

При дейността на инсталация не се съхраняват и използват азбестови материали (вата, въжета, 
платна и др.). 

Не се ползват, не се употребяват и не са налични вещества или смеси, съдържащи устойчиви 
органични замърсители, включени в РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 850/2004 от 29 април 2004 година 
относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО. 

Списък на нормативните актове, съгласно които е направена оценката: 

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 

- Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси; 
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- Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях; 

4.3.б. Съхранение 

Съхранение на слама 

За постелята на птиците в птицевъдните сгради ще се използва слама. Тя ще се доставя в 
необходимите количества, непосредствено преди зареждането на помещенията с новата 
партида птици, с автомобилен транспорт. Сламата ще се разтоварва директно в халетата. На 
площадката не се предвижда склад за съхранение на слама. 

Съхранение на фуражи 

Бройлерите ще се изхранват с комбинирани фуражи в брашнест и гранулиран вид в 
зависимост от възрастта. Фуражът ще се доставя със специализирани транспортни средства до 
птицевъдните сгради и  ще съхранява в метални силози с плътно затваряне, което да не 
позволява замърсяването му. До всяка птицевъдна сграда са разположени по 2 бр. силози, 
всеки с капацитет 11,7 тона. Разтоварването на фуража от превозното средство в силозите  
става посредством пневматична система, така че фуражът да не се разпилява и да няма 
контакт с околната среда. 

Силозите са свързани с птицевъдната сграда посредством шнеков механизъм. За хранене на 
птиците се използва хранилна инсталация, състояща се от бункери за фураж и хранилни 
линии с автохранилки. 

Съхранение на въглища/екопелети 

Въглищата се доставят до площадката с автомобилен транспорт. Те са предварително 
калибрирани и обезпрашени. Предвиден е закрит склад за въглища с бетонов под, в който се 
съхраняват до 70 т кълибрирани въглища или екопелети. Транспортирането на въглищата в 
района на площадката се извършва от транспортното средство, с което се доставят на 
площадката до птицевъдните сгради с ръчни колички. Въглищата и екопелетите са в чували. 

Съхранение на медикаменти/дезинфектанти 

Операторът спазва добра профилактична програма, с цел намаляване рисковете от заболяване. 
Медикаментите ще се подават чрез дозатори, монтирани на поилната инсталация.  

Минимални количества медикаменти и дезинфекциращи препарати се съхраняват в специално 
обособен закрит склад с ограничен достъп в абонатната към Хале № 2. Съхраняват се в 
оригинални опаковки. 

Съхранение на опасни химични вещества и препарати 

За аварийни нужди – спиране на електрическото захранване в обекта – ще се използва 
дизелово гориво. Разгледан е дизелгенератор за ток с изходна максимална мощност 
11kVA/8,8kW и номинална мощност 10kVA/8kW. Консумацията на дизелагрегата за 
осигуряване на 24 часа автономия на обекта при 100% натоварване е 300 литра дизел. 

Дизеловият агрегат, ведно с резервоар за гориво, е разположен в аграгатно до трафопоста на 
площадката, с осигурена  водоплътна настилка, закрито и без връзка с канализационна мрежа. 
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Информация за категориите на опасност, конкретните рискови фрази и препоръки за 
безопасна употреба от информационния лист за безопасност на съхраняваните ОХВ е 
представена в Таблица 4.3б-1.  
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Табл. 4.3б-1 Данни за ОХВ, съгласно информационните листи за безопасност 

Спомагателни 

Материали 

Употреба 
на в-вото 

Функцио-
нално 

предна-
значение 

Рискови 
компоне

нти 

CAS 
номер 

ЕINEСS 
номер 

Описа-ние на 
опасно-стите 

Съвети за съхранение 

Търговс
ко 

наимено-
вание на 
вещество

то 

Иденти-
фикация 

Дизелово 
гориво 

Дизлеово 
гориво 

Гориво за 
дизелови 
двигатели с 
вътрешно 
горене 

Като 
гориво за 
дизелагрег
атите/ 

 

Дизелови 
горива 

68334-30-
5  

269-822-7  
Flam.Liq.3 (H226) 
Asp.Tox.1 (H304) 
Skin Irrit.2 (H315) 
Acute Tox.4 (H332) 
Carc.2 (H351) STOT 
RE 2 (H373) 
Aquatic Chronic 2 
(H411) 

Р201, Р202, 
Р233,Р240,Р241,Р242,Р301
+Р310, Р331,Р302+Р252, 
Р304+Р340, Р308+Р313, 
Р312,Р313, Р314, 
Р321,Р332+Р313, Р362, 
Р370+Р378,Р391, 
Р403+Р235, Р403+Р233, 
Р405, Р501 

CID 2000 

дезинфекта
нт 

Дезинфекц
ия  

-- Hydrogen 
peroxide – 
15-30% 

Peracetic 
acid 5-
15% 

Acetic 
acid 5-
15% 

смес смес Flam. Liq. 3 H226 
Org. Perox. D H242 
Skin Corr. 1B H314 

P280, P260, P378, P303, 
P304+P340, 
P301+P330+P331+P321 
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Копие от информационните листи за безопасност на изброените вещества и смеси са 
представени в Приложение № 11. 

На КАРТА N 5 към Графични приложения е предствено схематично 
местоположението на всички складове за съхранение на суровини, горива, 
спомагателни материали на площадката. 

Вещества, замърсители на почвите са определени в Наредба N 3 от 01.08.2008 г. за 
норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, като предохранителни 
концентрации и норми за максимално допустими концентрации и интервенционни 
концентрации и се отнасят за тежки метали и нефтопродукти.  

Опасни вещества, замърсители на подземните води са определени в Приложение 3 – 
Списък А от  Наредба N 1 от 10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на 
подземните води и включват: органохалогенни съединения и вещества, 
органофосфорни съединение, органокалаени съединения, живак и неговите съединения, 
кадмий и неговите съединения, минерални масла и въглеводороди, цианиди, вещества, 
притежаващи канцерогенни, мутагенни и тератогенни свойства. 

На територията на производствената площадка, от изброените по-горе опасни вещества 
– замърсители на почвите и подземните води се съхранява и използва дизелово гориво 
– като гориво за дизеловия агрегат. Обемът на резервоара, част от дизеловия агрегат, е 
300 литра. 

Мерките за предотвратяване на замърсяването на почви/подземни води при 
експлоатацията на дизеловия агрегат са взети при проектиране и изграждане на 
съоръженията, а именно: 

- Дизеловият агрегат е разположен в закрито помещение с водоплътна настилка, 
без връзка с канализационна мрежа. 

- Налични са устройства за автоматично следене на системата. 

Съхранението и употребата на опасни химични вещества е в съответствие с 
действащата нормативна уредба, а именно: 

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

- Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси  

- Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 
ограничаване на последствията от тях; 

- Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или 
пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от 
Приложение XVII на Регламент REACH. 
 

4.3.1. Списък на резервоарите за съхранение 

Разгледан е дизелгенератор за ток с изходна максимална мощност 11kVA/8,8kW и 
номинална мощност 10kVA/8kW. Консумацията на дизелагрегата за осигуряване на 24 
часа автономия на обекта при 100% натоварване е 300 литра дизел. 
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Таблица 4.3.1. Списък на резервоарите за съхранение 

№ 
Капаци

тет, 

Тона 

Съхранявано 
вещество 

Тип, размер, 
материал Разположение Защита от 

замърсяване 

1. 
300 л 

0,273 т 
дизелово 
гориво метален  

Закрито 
помещение, 
част от 
дизелов 
агрегат 

Закрито помещение, 
върху водоплътна 
настилка, без връзка с 
канализация 

Резервоарът на площадката не попада в обхвата на изискванията на нормативна уредба 
за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, 
товарене или разтоварване и превоз на бензини.  

На КАРТА № 5 към Графични приложения е предствено схематично 
местоположението на всички складове за съхранение на суровини, горива, 
спомагателни материали на площадката, с техния капацитет., както и всички 
резервоари за съхранение, изброени по-горе. 
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5. ЕМИСИИ ВЪВ ВЪЗДУХА 

Източници на емисии във въздуха в резултат на извършване на дейността „интензивно 
отглеждане на птици” на площадката са: 

 Вентилационни системи към производствени халета: 

Оптималният микроклимат в помещенията за отглеждане на птици на площадката се 
осъществява от комбинирана система, която включва:  

- Вентилационна система към всяко хале;  

- Регулируеми клапи за чист въздух;  

- Компютър за автоматично контролиране и регулиране на микроклимата. 

Спазването на зададените параметри осигурява както оптимални условия за отглеждане 
на птиците, така и опазване компонентите на околната среда (атмосферен въздух, води 
и т. н.), а именно: 

- няма да се овлажнява постелята, с което ще се ограничи отделянето на 
амоняк и неприятни миризми; 

- няма да се замърсяват хранилките и поилките; 

- създадени са условия за т. нар. “сухо почистване” на помещенията при смяна 
на циклите (почистване с пароструйка след изнасяне на постелята). 

 Отоплителни системи към производствените халета 

Отделяните емисии при така възприетия режим на отглеждане са: 

- Димни газове от горене на твърдо гориво в отоплителни печки (малка 
горивна инсталация) –  изпускат се в атмосферата организирано през комин; 

- Замърсен въздух в резултат от жизнената дейност на птиците от 
вентилационните системи на халетата – изпуска се през отворите на вентилаторите. 

5.1.Съоръжения за пречистване на отпадъчни газове. 

При обичайната практика на отглеждането на птици в закрити помещения, 
изсмукваният от помещенията въздух се изхвърля директно в атмосферата без 
пречистване, т.е. съоръжения за пречистване на отпадъчните газове не се използват.  

Съгласно 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: 

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. 

А) Намаляване на образуването на прах вътре в помещенията за животни. За тази цел 
може да се използва една или комбинация от следните техники: 
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1. Използване на по-груб постелъчен материал 
(напр. ненарязана слама или талаш вместо 
рязана слама). 

 

Ненарязаната слама не се прилага в 
системи за полутечен оборски тор. 

2. Застилане с прясна слама чрез използване на 
нископрахова техника (напр. ръчно). 

 

Общоприложима 

3. Прилагане на хранене ad libitum. 
 

Общоприложима 

4. Използване на влажни фуражи, гранулирани 
фуражи или добавяне на мазни суровини или 
свързващи вещества в системата за хранене 
със сухи фуражи. 

 

Общоприложима 

5. Оборудване на складовете за сухи фуражи, 
които се пълнят пневматично, със сепаратори 
за прах. 

 

Общоприложима 

6. Проектиране и експлоатация на 
вентилационната система с ниска скорост на 
въздуха вътре в помещението 

 

Приложимостта може да бъде 
ограничена от съображения за 
хуманно отношение към жи 

 

Б) Намаляване на концентрациите на прах вътре в помещенията чрез прилагане на една 
от следните техники: 

1. Разпръскване на 
водна мъгла 

 

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 

 

Приложима само за инсталации за птици, където птиците са 
на възраст над 21 дена. Приложимостта за инсталации за 
кокошки носачки може да бъде ограничена поради риска от 
замърсяване на оборудването, намиращо се в помещението. 

3. Йонизация 
 

Може да е неприложима за инсталации за свине или за 
съществуващи инсталации за птици по технически и/или 
икономически причини. 

 

в) Пречистване на изпускания въздух от система за пречистване на въздуха като: 

1. Влагоуловител 
 

Прилага се само за инсталации с тунелна 
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вентилационна система. 

2. Сух филтър 
 

Прилага се само за инсталации за птици с тунелна 
вентилационна система. 

3. Мокър скрубер 
 

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 
 

5. Биоскрубер (или влажен 
биологичен филтър) 

 

6. Дву- или трифазна система за 
пречистване на въздуха 

 

7. Биофилтър 
 

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. 

 

Препоръчителните техники за намаляване на прахови емисии от производствените 
помещения включват както технически, така и управленски мерки. 
На територията на обекта ще се прилага комбинация от мерки, описани в точка А и Б 
към НДНТ 11, а именно: 
 А1/ използване на ненарязана слама; 
 А2/ ръчно застилане на постелъчния материал; 
 А3/ Прилагане на хранене ad libitum 
 Б1/ Разпръскване на водна мъгла (чрез системите за охлаждане, 
предвидени в производствените сгради) 
Описаните в точка В приложими пречиствателни съоръжения за намаляване на 
праховите емисии в обекта не са приложими по следните причини: 
 В1/ Влагоуловител и сух филтър 
Неприложимо за обекта, поради високи инвестиционни разходи. Съгласно  т. 2.2.4.6. 
Control of dust на Best Available Techniques Reference Document for the Intensive 
Rearing of Poultry or Pigs (Final Draft, August 2015) сухите филтри се монтират към 
вътрешни устройства за рециркулация на въздуха, каквито не са налични в обекта.  
От другата страна обектът е разположен в стопански двор, извън регулацията на гр. 
Ветово, заобиколен от земеделски земи и овощни градини. Чувствителните зони 
около обекта (най-близки населени места) са на отстояние от около 430 метра. 
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В обекта не е предвидено монтиране на централни вентилационни системи. 
Оборудването, което се монтира представлява вентилатори, разположени на късата 
страна на сградите, като от всеки поотделно се извежда отработения въздух от 
помещението. Не е приложимо използването  на описаните техники от В3 до В7. 

Заключение: Прилаганата комбинация от мерки в обекта (А1 до А3 вкл. в 
комбинация с Б1) осигуряват достатъчно ниво на намаляване на праховите емисии. Не 
е необходимо прилагане на технически мерки към обекта с цел привеждане в 
съответствие. 

НДНТ 32. С цел намаляване на емисиите на амоняк във въздуха от всяко 
помещение за отглеждане на бройлери НДНТ е използването на една или на 
комбинация от посочените по-долу техники. 

А) Принудителна вентилация и система за поене без течове (при плътен под с дебела 
постеля) 

Б) Система за принудително изсушаване на постелята чрез използване на вътрешния 
въздух (при плътен под с дебела постеля) 

В) Естествена вентилация и система за поене без течове (при плътен под с дебела 
постеля) 

Г) Постеля върху лентата за оборски тор и принудително сушене с въздух (при 
стелажни системи) 

Д) Затоплян и охлаждан под с постеля (при комбинирана система за подово 
отопление/охлаждане) 

Е) 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) 

Избраната техника за прилагане в обекта е А) в комбинация с Б) 

Гарантира се минимално съдържание на сухо вещество около 50–60 %. Това се 
постига с подходяща система за принудителна вентилация. 

През зимния период се използва система от ръкавни филтри към монтирана 
отоплителна система в халето. 

Отоплителната система подпомага осушаване на постелята в халетата чрез регулиране 
на микроклимата в помещенията. 

В обекта не е предвидено монтиране на централни вентилационни системи. 
Оборудването, което се монтира представлява вентилатори, разположени на късата 
страна на сградите, като от всеки поотделно се извежда отработения въздух от 
помещението. Не е приложимо използването  на описаните техники от Е1 до Е3. 

От другата страна обектът е разположен в стопански двор, извън регулацията на гр. 
Ветово, заобиколен от земеделски земи и овощни градини. Чувствителните зони 
около обекта (най-близки населени места) са на отстояние от около 430 метра. 
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Заключение: Прилаганата комбинация от мерки в обекта осигурява достатъчно ниво 
на намаляване на емисиите на амоняк. Не е необходимо прилагане на технически 
мерки към обекта с цел привеждане в съответствие. 

В приложимите нормативни документи не са регламентирани норми за допустими 
емисии на прах и амоняк от общообменна вентилация на производствени халета. 

На територията на площадката не се предвижда монтиране на съоръжения за 
пречистване на отпадъчни газове.  

5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници 

Информация за изпускане на отпадъчни газове в атмосферата от изпускащи 
устройства на площадката, съдържащи вещества по Приложение № 8 на ЗООС 

Вентилационна система на производствените сгради 

В резултат на експлоатация на вентилационната система на производствените сгради в 
атмосферния въздух се емитират следните замърсители, попадащи в обхвата на 
Приложение No8 на ЗООС: 

- Амоняк – NH3 (oт жизнената дейност на птиците); 

- Прах, включително фини прахови частици. 

Изпускащи устройства към печки за отопление на твърдо гориво, монтирани към 
производствените халета 

- Оксиди на азота и други азотни съединения – NOx в резултат на изгаряне на 
твърдо гориво – въглища и екопелети; 

- Въглероден оксид (СО); 

- Серен диоксид и други съединения на сярата; 

- Прах, включително фини прахови частици. 

Подробно описание на планираните точкови източници (съоръжения и процеси от 
всяка инсталация), емитиращи вредни вещества в атмосферния въздух и изпусканите 
вредни вещества 

В табличен вид (Таблица 5.2.-1) са представени вентилационните системи към 
производствените халета в обекта. 

Таблица 5.2.-1 Вентилационни системи към производствените халета 

Източник на 
отпадъчните газове 

Максимален дебит на газовете,  
Nm3/час 

Емисии 

ВС – сграда 1 370 250 в т.ч.:  
(6 стенни вентилатора, всеки с дебит от 40 900;  

3 покривни вентилатора, всеки с дебит от 14 350)  

NH3, PM 

ВС – сграда 2 370 250 в т.ч.:  
(6 стенни вентилатора, всеки с дебит от 40 900;  

3 покривни вентилатора, всеки с дебит от 14 350) 

NH3, PM 
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ВС – сграда 3 370 250 в т.ч.:  
(6 стенни вентилатора, всеки с дебит от 40 900;  

3 покривни вентилатора, всеки с дебит от 14 350) 

NH3, PM 

Карта на площадката с обозначени на нея всички изпускащи устройства е представена 
в Графични приложения, КАРТА № 6. 

Очаквани нива на емисиите на всички вредни вещества, които ще се изпускат в 
атмосферата 

Вентилационна система 

Отчитайки прилаганата комбинация от мерки за намаляване на емисиите от амоняк от 
производствените сгради, описани подробно в т. 5.1. на заявлението, както и липсата на 
система от пречиствателни съоръжения, за определяне на нивата на емисиите на вредни 
вещества от вентилационните системи се работи с: 

- 0.08 кг NH3/жизнено пространство за едно животно/година (НДНТ 32, Таблица 
3.2); 

- 0,014  кг РМ10/жизнено пространство за едно животно/година (ВАТ, Таблица 
3.53.) с отчитане на прилаганите мерки в обекта. 

Поради големият брой на източниците на емисии и изискването за представяне на 
всяко изпускащо устройство информацията е синтезирана в табличен вид – Таблица 
5.2.-2. 

Таблица 5.2.-2 Източници на емисии (вентилационна система) и очаквани масови 
потоци на замърсителите, емитирани в атмосферния въздух  

ИУ Източник на 
отп. газове 

(съоръжение) 

Процес Максимален 
дебит на 
газовете  

(Nm3/h) 

Височина 
на ИУ 

(m) 

Замърсител,  

Масов 
поток 

(т/год) 

ВС 

1÷3 

Хале №1,  

Хале №2, 

 Хале №3 

Отглеждане на 
бройлери 

370 250 

 

0,85 NH3  -  0,06 

PM10 - 0,03 

Отоплителна система – печки на твърдо гориво (въглища и екопелети) 

Очакваните емисии на замърсители от горивния процес  са изчислени чрез 
Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества 
във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ: 

- SNAP CODE 020205 Не промишлени горивни инсталации – 
Топлоцентрали към жилищния сектор – Друго стационарно оборудване 
(печки, огнища, готварски печки, ...) към  Актуализирана единна методика за 
инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, утвърдена със 
Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ. 
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Получените резултати след инвентаризацията са представени в Таблица 5.2.-3. За 
изчислението са използвани следните данни: 

Qri - Долна топлина на изгаряне, 23,543 GJ/Mg , 

Сг - изгореното гориво в тонове (Mg), 1805.76 Mg/y 

ЕF – емисионен фактор за съответния вид замърсител - Таблица №VІІ-1 от Методиката. 

Информацията е синтезирана в табличен вид – Таблица 5.2.-3. 

Таблица 5.2.-3 Източници на емисии (комин към печка за отопление на твърдо гориво) 
и очаквани масови потоци на замърсителите, емитирани в атмосферния въздух 
(Таблица VII-8 от Методиката, използвана за изчисленията) 

ИУ Източник на отп. 
газове 

Процес Максимале
н дебит на 
газовете  

(Nm3/h) 

Височ
ина на 
ИУ 

(m) 

Замърсител,  

Масов поток 

(т/год) 

ИУ 
1÷3 

Хале No 1÷3 – 1 бр. 
печка  на твърдо 
гориво с мощност 
0.465 MW /за всяко 
хале/ 

Горивен 
процес 

1 860 14.0 SOx – 12.231 т/год 
NOx – 0,435 т/год 
CO – 0,007 т/год 
PM10 – 0,568 т/год 
РМ2.5 – 0,015 т/год 

ОБЩО за инсталацията 
(Хале 1, Хале 2 и Хале 3) 

SOx – 36,693 т/год 
NOx – 1,305 т/год 
CO – 0.021 т/год 
PM10 –1,704 т/год 
РМ2.5 – 0,045 т/год 

• Предложение за норми за допустими емисии 

Вентилационни системи 

 Наредба No 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 (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.) не регламентира НДЕ от вентилационни 
системи на производствени халета (общообменни) за отглеждане на птици. 

Във връзка с прилагането на комбинация от мерки, описани в Решение за изпълнение 
(ЕС) 2017/302 НА КОМИСИЯТА, операторът предлага норми за допустими емисии от 
вентилационните системи на производствените халета както следва: 

- 0.08 кг NH3/жизнено пространство за едно животно/година (НДНТ 32, Таблица 
3.2); 

Годишните количества замърсители NH3 и PM10, емитирани в атмосферния въздух от 
вентилационните системи,  ще се изчисляват ежегодно в съответствие със 
заключенията: 
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- НДНТ 25, точка В за амоняка - Оценка чрез използване на емисионни 

коефициенти 

- НДНТ 27, т.Б за РМ10 - Оценка чрез използване на емисионни коефициенти. 

Изпускащи устройства към печки за твърдо гориво 

Отвеждането на горивните газове от изгаряне на твърдо гориво (въглища и екопелети) 
ще се осъществява посредством изпускащо устройство, монтирано към всяка печка на 
твърдо гориво. 

Наредба No 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 (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.) не регламентира провеждане на мониторинг 
на горивни инсталации под 0.5 MW. 

Печките за отопление на птицевъдните халета са всяка с топлинна мощност 0.465  MW. 

Операторът не предлага норми за допустими емисии от изпускащите устройства към 
печките на твърдо гориво. Не се предвижда провеждане на мониторинг от 
вентилационните системи.  

Годишните количества замърсители, емитирани в атмосферния въздух, от използването 
на алтернативно гориво – въглища или екопелети ще се изчисляват чрез Ръководство за 
прилагане на ЕРИПЗ съгласно изискванията на Регламент No 166/2006 г относно 
създаването на ЕРИПЗ. 

Оценка дали прeдложените норми за допустими емисии: 

- Надхвърлят емисионните нива, определени в приложимите заключения за НДНТ, 
приети с Решение на ЕК 

- Се отнасят за по-дълги периоди от време и за различни референтни условия, от 
тези за емисионните нива, определени в приложимите заключения за НДНТ, 
приети с Решение на ЕК 

Оценка дали предложените емисионни норми се различават (като описание, мерни 
единици) от емисионните нива, определени в приложими закл. за НДНТ 

Вентилационна система 

Замърсител Предложени 
НДЕ за обекта 

Решение на 
ЕС 2017/302 

ВАТ 

/Final Draft, 
august 2015/ 

Оценка на 
съответствието 

Амоняк  

/NH3/ 

0.08 кг 
NH3/жизнено 
пространство за 
едно 
животно/година 

НДНТ 32, 
Таблица 3.2 

0.01÷0.08 кг 
NH3/жизнено 
пространство за 
едно 
животно/година 

ВАТ, Таблица 
3.53 

0.04÷0.18 кг 
NH3/жизнено 
пространство за 
едно 
животно/година 

ДА 
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Прах 

/РМ10/ 

0,014  кг 
РМ10/жизнено 
пространство за 
едно 
животно/година 

Няма данни ВАТ, Таблица 
3.53 

0.004÷0.025 кг 
РМ10/жизнено 
пространство за 
едно 
животно/година 

ДА 

Предложените НДЕ за обекта не се отнасят за по-дълги периоди от време и за различни 
референтни условия, от тези за емисионните нива, определени в приложимите 
заключния за НДНТ. Не се различват като описание и мерни единици. 

Отоплителна система - емисии от изгаряне на твърдо гориво за отопление 

В НДНТ документа не са разгледани норми за допустими емисии, емитирани в 
атмосферния въздух, в резултат на изгаряне на въглища/екопелети. Няма данни за 
сравнение. 

Списък на нормативните/административните актове, използвани за оценка за 
съответствието с нормите за допустими емисии и за качеството на атмосферния 
въздух, съгласно нормативната уредба по опазване на атмосферния въздух 

Закон за чистотата на атмосферния въздух  

Наредба No 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  

Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници  

Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух  

Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места  

Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и 
очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой от 25 февруари 
1998 година, приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването 
(публ. в Бюлетин "Строителство и архитектура" на МРРБ - бр.7/8 от 1998 г.) 

Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества 
във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ) 

Standards Division, Emissions from animal feeding operations на U.S. Environmental 
Protection Agency (ЕРА) 

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 
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отглеждане на птици или свине 

Best Available Techniques Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 
(Final Draft, August 2015) 

Към заявлението са представени попълнени Таблици 5.2.1, 5.2.2 и 5.2.3 за всяко 
изпускащо устройство и таблица 5.2.2. за всяка група вентилатори от производствените 
халета. 

5.3. Неорганизирани емисии 

"Неорганизирано изпускане" е това, при което веществата се отделят в атмосферния 
въздух разсредоточено от дадена площадка, например товарно-разтоварни площадки, 
открити складове за прахообразуващи материали, неизправна технологична апаратура 
и др. 

Източници на неорганизирани емисии в обекта са: 

- Движение на транспортни средства 

Вредните вещества, които се отделят при работата на двигателите с вътрешно горене 
са: азотни оксиди, серни оксиди, въглеводороди и др. Разпространяването им като 
неорганизирани емисии е на територията на дружеството. Всички транспортни 
средства преминават през годишни технически прегледи за определяне на изпусканите 
отработили газове. Това е предпоставка, че емисиите на вредни вещества изпускани в 
атмосферния въздух от транспортните средства са в рамките на ограниченията, 
записани в нормативните актове.  

- Емисии от извършване на товаро-разтоварни дейности 

Зареждането на бункерите за фураж  е пневматично. Чрез извеждащ шнек храната се 
подава към хранилните линии. 

Друг възможен източник на неорганизирани емисии са дейностите по разтворване на 
въглища/екопелети. 

Зареждането на бункерите става при спазване изискванията на чл.70 от Наредба №1 за 
норми на допустими емисси на ограничаване на емисиите на прахообразни вещества 
при товаро-разтоварни дейности. Бункерите за фураж са нови, с добри уплътнения.  

Очакваните емисии от извършване на товаро-разтоварни дейности на площадката са от 
замърсител общ прах. Те се разпространяват единствено на територията на площадката.  

Мерките за ограничаване емисиите на прахообразни вещества при извършване на 
товарно-разтоварни дейности на производствената площадка са в съответствие с 
изискването на чл.70 от Наредба № 1 от 27.06.2005г. за НДЕ на вредни вещества, 
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

С оглед установяване на изисквания за ограничаване на емисиите на прахообразни 
вещества при разтоварване и складиране на твърди прахообразни материали (фураж и 
твърди горива) се спазват следните изисквания:  

1. товаро-разтоварните дейности се извършват за максимално кратко време; 

2. всеки бункер е оборудван с модерна система за пневматично пълнене;  
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3. осигурено е съхранение на твърдите горива на закрита площадка; 

4. траспортното средство, с което се доставя фуражът, е капсуловано в 
максимална степен; въглищата/екопелетите се доставят калибровани; 

5. процесът на зареждане на фуража е автоматизиран; 

6. фуражът се изсипва директно в силозите за фураж, като не се използват 
междинни съоръжения за претоварването му; 

7. в долната част на силоза за фураж има събирателен съд за прах, който се събира 
в плътна опаковка и при запълването й се връща обратно в силоза. 

 При транспортиране на твърди прахообразни материали (фураж/твърди горива) 
на територията на площадката се спазват следните изисквания: 

1. използват на специализирани, затворени транспортни средства за доставка на 
суровините;  

2.транспортните връзки са покрити с трайни настилки (асфалтобетон, бетон). 

На територията на площадката не се извършва обработка на твърди прахообразни 
материали (дейности по натрошаване, смилане, пресяване, смесване, пелетизиране, 
брикетиране, термообработка, сушене, охлаждане), което би могло да доведат до 
отделяне на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Фуражът се доставя във 
вид, готов за консумация от птиците, без да се налага предварителна обработка. 
Твърдите горива (въглища) се доставят в готов вид. 

Силозите, в които се съхранява фуражът, са изградени като затворени съоръжения. 
Фуражът постъпва от бункера към теглилката по затворена транспортна лента, 
изолирана от външни атмосферни влияния.  

На територията на площадката няма обособен склад за фураж. Фуражът се доставя от 
външна фирма в количество, необходимо за задоволяване на хранителните нужди на 
птиците за една седмица, без да е необходимо обособяване на склад за суровината на 
територията на площадката.   

На територията на площадката е обособен закрит склад за съхранение на твърдо гориво 
– въглища. Въглищата се получават от доставчик предварително обработени, 
калибрирани и обезпрашени.  

С цел намаляване на праховите емисии от всяко помещение за животни sсе 
прилага комбинация от посочените по-долу техники: 

• Използване на по-груб постелъчен материал (напр. ненарязана слама или талаш 
вместо рязана слама). 

• Застилане с прясна слама чрез използване на нископрахова техника (напр. 
ръчно). 

• Прилагане на хранене ad libitum 

• Намаляване на концентрациите на прах вътре в помещенията чрез прилагане на 
една от следните техники: 
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• Разпръскване на водна мъгла от охладителната система към всяка сграда. 

На територията на площадката няма инсталации или съоръжения за съхранение и 
товарене или разтоварване на бензини, нито се използват технологични операции, 
свързани с товарене или разтоварване на подвижни цистерни за превоз на бензини 
между терминалите или между терминалите и бензиностанциите. На територията на 
площадката няма съоръжения, които могат да се определят като “инсталации за 
съхранение” на горива, по смисъла на Наредба № 16 за за ограничаване емисиите на 
летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на 
бензини (ДВ бр. 75/1999г., в сила от 25.05.2000г.). 

Мерки за намаляване на неорганизираните емисии от амоняк от 
вентилационните системи на производствените халета: 

А) Намаляване на съдържанието на суров протеин чрез хранителни дажби с 
балансирано съдържание на азот в зависимост от нуждата от енергия и лесно 
смилаеми аминокиселини 

Бройлерите ще се изхранват с комбинирани фуражи в брашнест и гранулиран вид в 
зависимост от възрастта. Фуражът ще се доставя със специализирани транспортни 
средства до птицевъдните сгради и  ще съхранява в метални силози с плътно затваряне, 
което да не позволява замърсяването му. 

Храненето оказва най-съществено влияние върху животните по различни показатели: 
продължителност на угоителен цикъл, достигнати килограми живо тегло, конверсия на 
фураж, и като цяло – достигнати производствени показатели и цели. Прилаганите диети 
и съдържание на фуражите оказват пряко въздействие върху количеството на 
хранителни остатъци в екскрементите и на нивата на азот и фосфор в торта. 

В тази връзка към избрания доставчик на фуржа ще бъдат поставени изисквания по 
отношение на съдържанието на суров протеин във фуража. 

Б) Многофазово хранене с дажби, чийто състав е адаптиран към специфичните 
изисквания на периода на отглеждане 

При отглеждането на птиците – бройлери в обекта ще се прилага многофазово хранене 
съгласно технологична инструкция за конкретната порода животни. 

Най-общо при доставка на фуржаните видът и размерите им ще бъдат съобразени с 
възраста на отглежданите птици. 

Ще се използват стартерни фуражи през брудинг периода (0-10 дневна възраст); фураж 
за подрастващи (гроуер) за изхранване предимно в рамките на 14-16 дни след 
стартерния и  Финишен фураж-  от 25-я ден до преработката.  

Употребата на фураж за бройлерите ще зависи от:  

• Желаното кланично тегло.  

• Продължителността на производствения период.  

• Създаването на хранителна програма. 
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В) Добавяне на контролирани количества основни аминокиселини към дажби с 

ниско съдържание на суров протеин 

Г) Използване на одобрени добавки към фуражите, които намаляват общия 
екскретиран азот 

Бройлерите се изхранват с фураж, доставен от външен производител, утвърден на 
пазара. 

Към доставките ще бъдат поставяни изисквания съгласно изготвена Хранителна 
програма за конкретната порода птици. 

Изискването по в) и г) ще бъде включено като изискване към доставчика на фураж. 

Д) Принудителна вентилация и система за поене без течове (при плътен под с 
дебела постеля) 

 Гарантира се минимално съдържание на сухо вещество около 50–60 %. Това се постига 
с подходяща система за принудителна вентилация. 

Е) Система за принудително изсушаване на постелята чрез използване на 
вътрешния въздух (при плътен под с дебела постеля) 

През зимния период се използва система от ръкавни филтри към монтирана 
отоплителна система в халето. 

Отоплителната система подпомага осушаване на постелята в халетата чрез регулиране 
на микроклимата в помещенията. 

• Мерки съгласно Guidance document on control techniques for preventing and 
abating emissions of ammonia, Geneva, September 2007. 

В документа се споменава, че конкретни мерки за намаляване емисиите на амоняк от 
инсталации за интензивно отглеждане на птици са представени и в ВАТ – документа  

В тази връзка, по-долу са разгледани подробно всички налични и приложими техники 
за намаляване емисиите на амоняк от интензивно отглеждане на птици, като е дадена 
оценка, кои от мерките се прилагат от оператора. 

В горецитираните документи, като базово състояние се приема система за отглеждане 
на бройлери с дълбока несменяема постеля – затворени сгради с твърд бетонов под и 
принудителна вентилация. Като за тази референтна техника (базово състояние) се 
приема емисиия 0.080 кг NH3/ жизнено пространство за едно животно/година.  

В т. 85 от Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of 
ammonia, Geneva, September 2007 се изброяват няколко основни мерки за допълнително 
намаляване емисиите на амоняк при интензивно отглеждане на птици, като същите 
могат да се прилагат и комбинирано.  

За да се сведе до минимум NH3 емисии, важно е да се запази постелята възможно най-
суха. Съдържанието на сухо вещество и емисиите на NH3 зависят от: 

(а) Система за питейна вода (избягване на течове и разливи); 

(б) Продължителност на периода на отглеждане; 
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(в) Гъстота на птиците и тегло; 

(г) Използване на системи за опресняване на въздуха; 

(д) Използване на подова изолация; 

(е) Фуражи. 

А – система за питейна вода (избягване на течове и разливи); 

Основната препоръка за поддържане на постелята суха е описана  в т. 86 от Guidance 
document on control techniques for preventing and abating emissions of ammonia, Geneva, 
September 2007 и се изразява в намаляване разливането на вода от поилната система в 
халетата. В документа не се посочват конкретни стойности на намаляването на 
емисиите на NH3, но се отчита нейната висока ефективност и тя се смята за мярка от 
първа категория. (първа категория мерки са добре проучени, приложими в практиката и 
има количествени данни за ефективността им, поне експериментално). 

В НДНТ-документа също се препоръчва прилагането на автоматична система за поене 
с нипелни поилки, като мярка за поддържане на постелята суха и намаляване емисиите 
на амоняк. 

Съгласно т. 3.3.1.1 Levels of excretion and characteristics of poultry manure от НДНТ-
документа,  дълбоката несменяема постеля е суха със съдържание на сухо вещество 
50%-80%. Изчисленията показват, че с повишаване на сухото съдържание в постелята 
от < 40% до > 50% сухо вещество, емисиите на NH3 (гр/час) намаляват до около 50%.  

Тази техника е възприета и се прилага от оператора. В халетата ще се монтират 
автоматични поилни системи с нипелни поилки, които предотвратяват разливите на 
вода в помещенията. Прилагането само на тази техника може да доведе до снижаване 
емисиите на амоняк с повече от 20%. 

Б – продължителността на периода на отглеждане 

В двата документа липсват данни как периодът на отглеждане влияе върху 
емисиите NH3. Приема се, че стандартният период на отглеждане от 35 до 37 дни не 
оказва влияние върху базовото ниво на NH3. 

(в) Плътност на птиците и тегло; 

В двата документа липсват данни как точно гъстотата и теглото на птиците влияят 
върху емисиите NH3. Приема се, че спазването на нормата за гъстота на птиците в 
препоръчителните граници, не би следвало да окаже влияние върху базовото ниво на 
NH3. 

(г) Използване на системи за опресняване на въздуха; 

В т. 87 от горецитирания документ се твърди, че прилагането на принудителна 
вентилация в халетата подобрява разпределението на топлинна енергия,  което косвено 
води до поддържане на постелята суха. Тази техника ще се прилага от оператора. 
Предвидена е  система за автоматичен контрол на микроклимата в помещенията за 
отглеждане на птици. Системата отчита температура, влажност и съдържание на 
амоняк във въздуха, като в зависимост от предварително зададени оптимални 
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параметри включва вентилационната система, като гарантира съдържание на амоняк 
във въздуха до 15 ppm или 11.2 мг/м3. 

Прилагането на принудителна вентилация съответства на базовото състояние.  

(д) Използване на подова изолация; 

Подовата изолация предотвратява конденза през студените месеци, като по този начин 
предпазва постелята от намокряне. При поддържане на постоянна температура в 
халетата и равномерно разпределение на топлината в помещенията може да се постигне 
намаляване на конденза. Тази техника е възприета от оператора – принудително 
вентилиране на помещенията и система за вкарване и разпределение на топлия въздух 
от печките посредством текстилни въздуховоди. От друга страна новооборудваните 
производствени сгради е предвидено да бъдат изпълнени с подова изолация. 

 (е) Фуражи. 

Фуражите, с които се изхранват птиците влияят върху количеството на екскрементите и 
върху техния състав. С прилагането на балансирани диети, се постига пълно усвояване 
на хранителните вещества от птиците, намаляване количеството на торовите маси. С 
прилагането на нископротеинови диети се постига и намаляване съдържанието на общ 
азот (в т.ч. и NH3). 

Тази мярка е възприета от оператора.  

В т. 87 от Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of 
ammonia, Geneva, September 2007) се препоръчва за ефективно намаляване на емисиите 
да се прилага принудително изсушаване на постелята, което е практика в  някои 
системи за отглеждане. Тези системи са много енергоемки и може да доведат до 
увеличаване на праховите емисии. Те се считат за НДНТ само ако местните  условия 
позволяват приемането им. 

Прилагането на допълнително принудително сушене на торовата постеля е 
неприемливо за оператора. 

В горецитирания документ се твърди, че прилагането на принудителна вентилация в 
халетата подобрява разпределението на топлинна енергия,  което косвено води до 
поддържане на постелята суха.  

Съгласно т. 3.3.1.1 Levels of excretion and characteristics of poultry manure от НДНТ-
документа,  дълбоката несменяема постеля е суха със съдържание на сухо вещество 
50%-80%. Изчисленията показват, че с повишаване на сухото съдържание в постелята 
от < 40% до > 50% сухо вещество, емисиите на NH3 (гр/час) намаляват до около 50%.  

На основание на гореизложеното, считаме че с прилагането на техники за поддържане 
на постелята суха и с прилагане на подходящи хранителни диети се постига снижение 
на емисиите NH3 повече от 20 % спрямо базовото състояние.  

На територията на площадката няма монтирани климатични системи, попадащи в 
обхвата на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 
842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. 
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На територията на производствената площадка няма монтирани пожарогасителни 
инсталация. Към всяка производствените сгради е осиурено наличието на прахов 
пожарогасител (гасителен агент - прах АВС) – 6 кг или общо 12 броя прахови 
пожарогасителя с общо количество на гасителния агент – 72 кг. Към всяко 
производствено хале в абонатна станция е монтиран и противопожарен хидрант 
(гасителен агент вода).  

За съхранение на страничните животински продукти (трупове на птици) се използва 
хладилна камера. Хладилната камера е разположена в обособен склад за съхранение на 
СЖП. 

Генплан на площадката с местоположението на всеки източник на неорганизирани 
емисии, вкл. и потенциален такъв е представен на КАРТА № 7. 

5.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха 

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.   

Съгласно НДНТ-документа за дейността водата е съществен фактор за нивото на 
емисиите на метан, амоняк и неприятно миришещи вещества от производствените 
сгради. При овлажняване на постелята в производствените сгради се увеличават 
количествата замърсители, емитирани в атмосферния въздух. 

Поилните системи, използвани от оператора, са в съответствие с препоръчаните в 
BREF документа. Те не позволяват навлажняване на постелята и свеждат до минимум 
условията за отделяне тези замърсители. 

Друг фактор, влияещ върху емитиране на замърсителите в производствените сгради, е 
начинът на хранене на птиците. Използваните добавки към хранителните смески – 
ензими, което е в унисон със световната практика при отглеждане на птици, ще 
гарантира максималното редуциране на миризмите от екскрементите и продуктите на 
биохимични и микробиологични процеси с тях.  

С цел предотвратяване и намаляване на емисиите на миризми и/или на 
въздействието на миризмите, излъчвани от обекта се използва комбинация от 
посочените по-долу техники: 

А) Осигуряване на подходящо разстояние между стопанството/инсталацията и 
чувствителните рецептори 

Обектът е ситуиран в стопански двор, на около 430 м от регулационната граница на гр. 
Ветово, като е заобиколен от земеделдси обработваеми земи и овощни гардини.  

Б) Допълнително в обекта ще се прилага комбинация и от следните принципи: 

- поддържане на животните и на повърхностите сухи и чисти чрез избягване на 
разсипването на фураж и вода; 

- изнасяне на оборския тор към земеделски производително непосредствено след 
изнасяне на птиците към кланица; не се предвижда съхранение на оборски тор в 
обекта; 
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- намаляване на температурата на оборския тор чрез автоматизирано управление 

на микроклимата в производствените сгради 

- увеличаване на височината на извода – тунелните вентилатори са разположени 
на височина 0,85 м от кота 0; 

- ефективно поставяне на външни бариери за създаване на турбулентност в 
изходящия въздушен поток – предвидена е защитна преградна стена пред 
вентилационната система на хале 3. 

По отношение на намаляване на емисиите на амоняк от сградите за отглеждане на 
птици , прилаганите мерки са разгледани в т.5.3. на заявлението. 

На територията на обекта не се предвижда да бъдат извършвани дейности по 
съхранение и предварителна обработка на торови маси. Копие от договор със 
земеделски производител е представен в Приложение № 8. 

Генплан на площадката с обозначено местоположение на всеки потенциален източник 
на интензивно миришещи вещества е представен на КАРТА № 7. 

5.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на 
атмосферния въздух. 

Резултати от метематическо моделиране за приноса на емисиите от вентилационните 
системи на площадката, са представени в Приложение № 9 към заявлението.  

А - Очаквани концентрации на вредни вещества в приземния слой от 
вентилационните системи 

Броят на организираните източници тип вентилационната система  на площадката е 3 
броя. Веществата, чието разпространение е симулирано и изследвано, изпускани от 
вентилационната система на халетата са амоняк и прах.  

Обобщено представяне на резултатите от моделирането е представено в Таблица 5.5.-1, 
подробни данни, вкл. и .DAT – файлове с резултатите от моделирането са представени 
в Приложение № 9. 

Таблица 5.5. - 1 - Изчислени максимални стойности за средногодишната  и 
максимално еднократната концентрация на амоняк и прах, емитирани от 
вентилационните системи на площадката в приземния слой на атмосферата, 
разстоянията, на които се наблюдават, сравнени с нормата за опазване на 
човешкото здраве  

Стойности на изчислените максимални концентрации (2000х2000m) Съответ-
ствие 

 
Замърсител  

Роза на вятъра Норма за опазване на 
човешкото здраве 

Разстояние Концентрация 

m Стойност Мярка Стойност Мярка Вид ДА/НЕ 

NН3 

средногод. 
концентрация 1022,26 0.00092 mg/m3 0.1 mg/m3 ср.дневна 

Липсва 
ср.год. 
ПДК 
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NН3 

макс. eднокр. 
концентрация 1045 0,01507 mg/m3 0.25 mg/m3 

макс. 
еднокр. 

ДА 

NН3 

макс. eднокр. 
концентрация 
при посока на 
вятъра към гр. 
Ветово 1100,01 0,01306 mg/m3 0.25 mg/m3 

макс. 
еднокр. 

ДА 

РМ10 

средногод. 
концентрация 1022,26 0,00046 mg/m3 40 µg/m3 средногод. 

ДА 

РМ10 

макс. eднокр. 
концентрация 1045 0,00752 mg/m3 50 µg/m3 средн. 

ДА 

РМ10 

макс. eднокр. 
концентрация 
при посока на 
вятъра към гр. 
Ветово 1100,01 0,00652 mg/m3 50 µg/m3 средн. 

ДА 

Заключение: На база на направените модели на разпространение на замърсителите, 
изчислените стойности на очакваната максимална средногодишната и максимална 
еднократна концентрация на замърсители в приземния слой на атмосферата са под 
нормите за опазване на човешкото здраве. 

В приложение е попълнена Таблица 5.4.1. 

Оценка за въздействието на прогнозираните емисии в атмосферния въздух върху 
други компоненти на околната среда 

Емитираните замърсители от нямат потенциал за въздействие въху почви и води. 
Получените стойности на приземните концентрации на разгледаните замърсители от 
Инсталация за интензивно отглеждане на птици (вентилационна и отоплителна 
система) са под пределно допустимите концентрации, указани в нормативните 
документи. 

5.6. Контрол и измервания. 

Описание на планирания мониторинг на емисиите, който ще се извършва, вкл.метода 
на изпитване, минималната честота и процедурата за оценка на резултатите 

Отвеждането на отработения въздух от птицевъдните сгради в атмосферата не се 
осъществява посредством изходна тръба на локална вентилационна система, 
обхващаща група вентилатори, а директно от вентилаторите.  
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Не се предвиждат измервания на емисиите в атмосферния въздух от вентилационните 
системи. 

Наредба No 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 (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.) не регламентира провеждане на мониторинг 
от вентилационни системи на производствени халета за отглеждане на птици. 

Годишните количества замърсители NH3 и PM10, емитирани в атмосферния въздух от 
вентилационните системи,  ще се изчисляват ежегодно в съответствие със 
заключенията: 

- НДНТ 25, точка В за амоняка - Оценка чрез използване на емисионни 
коефициенти 

- НДНТ 27, т.Б за РМ10 - Оценка чрез използване на емисионни коефициенти. 

Отвеждането на горивните газове от изгаряне на твърдо гориво (въглища и екопелети) 
ще се осъществява посредством изпускащи устройства, монтирани към печки на твърдо 
гориво. 

Наредба No 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 (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.) не регламентира провеждане на мониторинг 
на горивни инсталации под 0.5 MW. 

Предвидените за монтиране печки за отопление на твърдо гориво са с мощност под 0.5 
MW. 

Операторът не предвижда провеждане на мониторинг от отоплителната система (печки 
на твърдо гориво). Годишните количества замърсители, емитирани в атмосферния 
въздух, от изпускащите устройства към печките на твърдо гориво ще се изчисляват по 
Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ съгласно изискванията на Регламент No 166/2006 г 
относно създаването на ЕРИПЗ. 

На КАРТА № 8 са представени схеми на всяко на изпускащо устройство. 

За оценка на съответствието с изискванията за мониторинг на емисиите е използвана 
Наредба No 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 (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.). 

В приложение Таблици е представена попълнена Таблица 5.5.1. за всяко изпускащо 
устройство и група вентилатори. 
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6. ЕМИСИИ ВЪВ ВОДАТА 

При експлоатация на птицефермата се очаква формиране на следните потоци отпадъчни води: 

производствени отпадъчни води – ще се отвеждат по площадковата канализация безотточен 
водоплътен бетонов резервоар, от който периодично ще се извозват до ГПСОВ за последващо 
третиране. Резервоарът е вкопан, с обем 30 м3.  

битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат по разделна канализационна система до 
безотточен водоплътен резервоар, с обем 3 м3.  

Отпадъчните води от резервоарите ще се изпомпват и постъпват за пречистване в ГПСОВ гр. 
Русе на база сключен договор с „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - Русе, представен в 
Приложение № 7 към заявлението. 

Дъждовни води – Дъждовните води се оттичат свободно по бетонираните части на 
площадката и следвайки наклона попиват в зелените площи, без да формират отток.  

На КАРТА № 9 от Графични приложения е представена площадковата канализация с всички 
източници на отпадъчни води и техните приемници.   

6.1. Производствени отпадъчни води. 

По време на отглеждане на птиците не се формира поток отпадъчни води.  

В края на всеки угоителен цикъл се предвижда прилагане на т.нар. „сухо почистване” на 
халетата, което е обичайна практика в птицевъдството. Технологията на почистване се състои 
в следното: 

- изкарване на постелята от помещението; 

- механично почистване на едрите частици от всички открити повърхности – стени, 
клапи, вентилатори, хранилна и поилна системи, помитане на пода; 

- подвижното оборудване (поилки, хранилки) се разглобява и почиства; 

- изплакване на неподвижното оборудване, под и стени с пароструйка с намален разход 
на вода и повишено налягане, като по този начин се отстраняват фините (прахообразни) 
частици. Почистването на халето се извършва за около 1 до 2 дни, последователно, отгоре 
надолу (от стените към пода). За измиване на едно хале се използва средно около 3-4 м3 вода; 

- Водата се изпарява частично, а неизпарената част от нея постъпва по канал към 
площадкова канализация, която завършва в безотточен черпателен резервоар. 

- Дезинфектиране на стените, клапите, вентилаторите и стационарното оборудване с 
дезинфектанти, които се впръскват с пароструйка. Ниските части на помещението и пода се 
обработват с дезинфектант с машина под налягане срещу патогенни микроорганизми.  

- Включва се вентилацията на халето на 100%, през зимните месеци се включва и 
отоплението с цел изпарение на разтворите; 

- зарежда се постелята и се монтира оборудването. 

6.1.1. Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води: 

На площадката не са изградени пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни 
води. Отпадъчните води се събират в 1 брой бетонов безотточен резервоар, от който 
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периодично се извозват до ГПСОВ за последващо третиране. Резервоарът е вкопан, изпълнен 
от бетон, с обем 30 м3.  

Количеството на отвежданите към черпателния резервоар води от почистване на трите 
птицевъдни сгради е определено, както следва: 

Площ на едно птицевъдно хале: 1 093,88 кв.м., полезна площ: 984,5 кв.м. 

Разход на вода за почистване: 0,005 м3/м2.  

Степен на изпарение: 50 %. 

Брой производствени цикли/годишно: 7 

Брой почиствания на птицевъдните сгради: 6 

Q1сграда=984,5*0,005*50/100=2,46 м3/цикъл. 

Q3сгради=2,46*3=7,38 м3/цикъл. 

Qгодишно=7,38*6=44,28 м3/годишно. 

Черпаталният резервоар е с обем от 30 м3. Същият ще е достатъчен за поемане на отпадъчните 
води от почистване от всички сгради за 4 производствени цикъла. Необходимо е предаване на 
отпадъчните води 2 пъти годишно на ГПСОВ. 

6.1.2.Емисии. 

Годишното количество на производствените отпадъчни води е прието като равно на 
годишното количество на водите, използвани за измиване на помещенията, без да е отчетено 
изпарението. 

Таблица 6.1.2.  Емисии произвдоствени отпадъчни води 

Поток отпадъчни 
води 

Очаквани 
количества 

Очаквани замърсители 

поток производствени 
отпадъчни води 

(от измиване на 
сградите в края на 
угоителния цикъл) 

Средно годишно:    
44,28 м3/годишно 

След всеки угоителен 
цикъл средно:    7,38 

м3/цикъл  

Средно дневно:    2,46 
м3/ден  

(при 
продължителност на 
измиването 3 дни) 

Неразтворени в-ва:        100 мг/л  

БПК5:                               100 мг/л 

N - амонячен:                     10 мг/л;  

Фосфати (като P) :             5 мг/л 

Този поток отпадъчни води не зауства в повърхностен воден обект. Не е приложимо 
изискването за определяне на емисионни ограничения за този поток. 

Отвежда се към 1 брой водоплътен черпателен резервоар - безотточен и се предава на 
ГПСОВ-Русе за последващо третиране. 
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В Приложение № 7 е представен договор с ВиК оператор за последващо третиране на 
отпадъчните води в ГПСОВ – Русе.  

6.1.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти. 

Не се заустват отпадъчни води в повърхностен воден обект. 

Заустването на отпадъчните води (производствени) от птцефермата в ГПСОВ – Русе не следва 
да окаже влияние на работата на пречиствателната станция. 

6.1.4 Контрол и измерване. 

Не се предвижда мониторинг на количеството и качеството на този поток отпадъчни води. 

6.2.Охлаждаща вода 

6.2.1.Пречиствателни съоръжения за охлаждащи води (след използването им за 
охлаждане) – няма такива. 

На площадката не се формират охлаждащи отпадъчни води. 

6.2.2.Емисии 

На площадката не се формират охлаждащи отпадъчни води. 

6.2.3.Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти 

Не се отчита такова въздействие. 

6.2.4.Контрол и измерване 

На площадката не се формират охлаждащи отпадъчни води. 

6.3. Битово-фекални отпадъчни води 

Битово-фекалните отпадъчни води се формират от битовите помещения за персонала. Те се 
отвеждат до един водоплътен черпателен резервоар с обем от 3,00 м3. 

6.3.1.Пречиствателни съоръжения за битово - фекални отпадъчни води  

На територията на площадката е изградена битово-фекална канализация, която отвежда 
водите от битовата сграда до ЛПСОВ и черпателен резервоар. Резероварът е с обем 
Vрез.б.ф.=3 м3. 

Резервоарът ще е в състояние да събере отпадъчни води, формирани за период от 85 дни. 
Периодичност на изпомпване на отпадъчните води от негоа и извозване до пречиствателна 
станция – 4 пъти годишно. 

 ЛПСОВ за третиране на битово-фекални води: 

Предвидена е ЛПСОВ за битово-фекалните отпадъчни води, която е с капацитет 3-6 
еквивалентни жители. Съоръжението е модулно и едностъпално.  

То е монтирано подземно. Процесът на пречистване е автоматизиран, контролира се от 
електронно табло и поддръжката на пречиствателната станция е максимално опростена.  

Пречиствателните станции най-често представляват   цилиндричен  корпус,  изработен  от 
полипропилен,  включващ  шест  зони за третиране на отпадъчната вода: 

1. Решетка (кошова или шнекова): задържа грубите неразградими замърсители; 
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2. Оксидационен селектор BioZone: зона  (инкубатор)  за  биомаса; 

3. Денитрификационна зона (денитрификатор): отстраняване на нитратния и нитритния азот, 
чрез редукция в молекулен азот (газ) с помощта на хетеротрофни бактерии при безкислородни 
условия; 

4,6. Активна зона (нитрификатор), с потопен биофилтър: биохимично окисление на азотни 
съединения (амониев и органичен азот), с помощта на специфични бактерии, до нитрити и 
нитрати. В периодичен  режим се осъществяват  процесите  на  аериране, регенериране  и  
разбъркване. 

5.  Машинно отделение; 

6. Утаителна зона  (вторичен утаител): за отделяне и уплътняване на утайката; Опция – 
Ултразвукова технология за ефективно третиране на утайката. 

Допречистване на отпадъчните води (при  необходимост), за постигане на по-големи 
изисквания на пречистване на водата.  

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ 

Показател Вход Изход Норма 

БПК5, мгО2/л 325 < 15 15 

ХПК, мгО2/л 450 < 70 70 

NH4-N, мг/л 35 < 2 2 

НВ, мг/л 250 < 50 50 

Схема на площадковата канализация с местоположение на резервоара за битово-фекални 
отпадъчни води е представена на КАРТА № 9 от Графични приложения към заявлението. 

В приложение е представена попълнена таблица 6.1.1. 

6.3.2 Емисии 

Битово – фекалните отпадъчни води са със слабо органично замърсяване и приблизителен 
състав: НВ:   50-100 мг/л;  БПК5:    10 -100 мг/л;  общ N:   1-10 мг/л;  общ P:  1-5 мг/л. 

Количеството на формираните битово-фекални води е изчислено като 80% от 
водопотреблението за питейно-битови нужди. 

Таблица 6.3.2.  Емисии битово-фекални отпадъчни води 

Поток отпадъчни 
води 

Очаквани 
количества 

Очаквани замърсители 

поток битово-фекални 
отпадъчни води 

Средно годишно:    
35,04 м3/годишно 

Средно дневно:     
0.096 м3/ден 

Неразтворени в-ва:     50  мг/л 

БПК5:                           15 мг/л 

N - амонячен:                2 мг/л;  

Фосфати (като P) :          1 мг/л 
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6.3.3.Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти  

Отпадъчните води не заустват в приемащ воден обект. Същите ще се събират в безотточен 
резервоар на площадката и се предават за последваща обработка в ГПСОВ – Русе, съгласно 
сключен договор, представен в Приложение № 7. 

Заустването на отпадъчните води (битово-фекални) от птцефермата в ГПСОВ – Русе не следва 
да окаже влияние на работата на пречиствателната станция. 

6.3.4.Контрол и измерване 

Не се предвижда мониторинг на качеството на отпадъчните битово-фекални води.  

6.4. Дъждовни води. 

На територията на производствената площадка, дъждовните води се оттичат повърхностно и 
попиват в зелените площи в имота. На територията на площадката няма изградени 
дъждоприемни шахти. 

6.4.1. Пречиствателни съоръженията за дъждовни води  

На територията на производствената площадка, дъждовните води се оттичат повърхностно и 
попиват в зелените площи в имота. На територията на площадката няма изградени 
дъждоприемни шахти, нито пречиствателни съоръжения.  

6.4.2.Емисии 

Площадката ще се поддържа в безупречна хигиена, което е предпоставка за добро 
физиологично състояние на птиците и персонала. Не се очакват емисии вредни вещества в 
дъждовните води, които се отичат повърхностно. 

Ппланираните промени в работата на инсталацията не оказват влияние върху количеството, 
вида, концентрациите и начина на изпускане на вредни вещества в отпадъчните води. 

6.4.3.Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти 

На територията на производствената площадка не се формира поток дъждовни води. Те се 
оттичат поъврхонстно и попиват в зелените площи на имота.  

6.4.4.Контрол и измерване  
Не се предвижда. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

При извършената оценка се установи пълно съответствие с нормативните документи в 
областта на опазване на водите. Не се налага предприемане на мерки (технически или 
организационни) за привеждане на инсталацията в съответствие с нормативната 
уредба.   
 

Стр. 139 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. 
Ветово 

 
7. ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

7.1. Отм. 

- 

7.2. Образуване на отпадъци. 

В приложимите заключения за НДНТ не се разглеждат количествени характеристики за 
видовете отпадъци, образувани от дейността.  

ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ ПРЯКО ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА 

Пряко от експлоатацията на инсталацията за интензивно отглеждане на птици не се образуват 
производствени и опасни отпадъци. В резултат от жизнената дейност на птиците се образуват 
странични животински продукти, които ще бъдат разгледани в отделен раздел на тази точка. 

Битови отпадъци 

7.2.1. Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 

− Описание на произхода и очаквания състав – представляват отпадъци, които се 
получават в резултат на жизнената дейност на хората, работещи на територията на 
площадката в рамките на работното им време; предимно биоразградими 

− Количество в тона/единица продукт - неприложимо 

− Количество в тонове за година – 200 т/год.;  

− Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на образуваните 
отпадъци – неприложимо. 

Неопасни отпадъци 

7.2.2. Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки) с код 02 01 04 

− Описание на произхода и очаквания състав – пластмаса, полиетилен; източник – 
текущ ремонт или необходимост от подмяна на пластмасови части към оборудване 
на производствени сгради; 

− Количество в тона/единица продукт - неприложимо 

− Количество в тонове за година – 2,00 т/год.; 

− Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на образуваните 
отпадъци – своевременна поддръжка и профилактика на съоръженията на 
площадката с оглед избягване на аварийни ремонти; предаване на количествата 
образувани отпадъци за последващо оползотворяване. 

7.2.3. Метални отпадъци с код 02 01 10 

− Описание на произхода и очаквания състав – черни метали; източник – образуват се 
при текущ ремонт или необходимост от подмяна на метални части към оборудване 
на производствени халета; 

− Количество в тона/единица продукт - неприложимо 

− Количество в тонове за година – 6,00 т/год. 
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− Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на образуваните 

отпадъци – своевременна поддръжка и профилактика на съоръженията на 
площадката с оглед избягване на аварийни ремонти; оборотно използване на 
опаковките; предаване на количествата образувани отпадъци за последващо 
оползотворяване. 

7.2.4. Хартиени и картонени опаковки с код 15 01 01 

− Описание на произхода и очаквания състав – хартия и картон; източник – доставка 
на суровини, материали и оборудване за обезпечаване на производствена дейност; 

− Количество в тона/единица продукт - неприложимо 

− Количество в тонове за година – 0,100 т/год. 

− Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на образуваните 
отпадъци – своевременна поддръжка и профилактика на съоръженията на 
площадката с оглед избягване на аварийни ремонти; предаване на количествата 
образувани отпадъци за последващо оползотворяване. 

7.2.5. Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли), 
упомената в 10.01.04, с код 10 01 01 

− Описание на произхода и очаквания състав – образуват се в резултат на изгаряне на 
въглища и екопелети в печки за отопление на твърдо гориво; източник – 
отоплителни системи към производствените халета; 

− Количество в тона/единица продукт - неприложимо 

− Количество в тонове за година – 200 т/год. (при целогодишно използване на гориво 
въглища);  

− Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на образуваните 
отпадъци – закупуване на твърди горива с ниско пепелно съдържание, комбиниране 
на въглища и екопелети при отоплението с оглед увеличаване на ефективността на 
горивния процес и намаляване на образувания отпадък. 

7.2.6. Отпадъци, неупоменати другаде с код 10 01 99 

− Описание на произхода и очаквания състав – образуват се в резултат на 
експлоатация на печки за отопление на твърдо гориво; източник – отоплителни 
системи към производствени халета, представляват подменени текстилни 
въздуховоди; 

− Количество в тона/единица продукт - неприложимо 

− Количество в тонове за година – 0,100 т/год.;  

− Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на образуваните 
отпадъци – неприложимо. 

Опасни отпадъци 

7.2.7. Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 
вещества с код 15 01 10* 
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− Описание на произхода и очаквания състав – пластмасови, замърсени с опасни 

вещества; източник – доставка и употреба на дезинфектанти; 

− Количество в тона/единица продукт - неприложимо 

− Количество в тонове за година – 0,300 т/год;  

− Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на образуваните 
отпадъци – проучване на доставчици, които осигуряват оборотно използване на 
опаковките. 

7.2.8. Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21* 

− Описание на произхода и очаквания състав – негодни за употреба луминесцентни 
енергоспестяващи  лампи, образувани при поддръжка на осветителната система; 
източник – осветителна система на територията на площадката; 

− Количество в тона/единица продукт - неприложимо 

− Количество в тонове за година – 0,200 т/год.; 

− Информация за планирани мерки за предотвратяване/намаляване на образуваните 
отпадъци – закупуване на енергоспестяващи тела с дълъг експлоатационен живот; 
редовна профилактика и почистване на осветителната система. 

За всички идентифицирани отпадъци дружеството е изготвило и представило за утвърждаване 
от РИОСВ-Русе работни листи за класификацията им съгласно изискванията на Наредба No 2 
за класификация на отпадъците. Документите са подадени в система НИСО. 

В Приложение № 10 са представени работни листи на образуваните отпадъци. 

В приложение Таблици са представени попълнени Таблици 7.1 и 7.2. 

7.3. Приемане на отпадъци. 

Операторът не предвижда да извършва дейности по приемане на отпадъци от други 
физически или юридически лица. 

7.4. Предварително съхраняване на отпадъци. 

Производствените и опасните отпадъци, генерирани на територията на площадката, ще се 
съхраняват предварително до предаването им за последващо третиране на лица, притежаващи 
разрешителен/регистрационен документ по реда на Закона за управление на отпадъците или 
комплексно разрешително. 

Генерираните опасни, производствени, строителни и битови отпадъци на територията на 
площадката ще бъдат  подчинени на принципа за разделно събиране на отпадъците. 
Предварително съхранените опасни и производствени отпадъците ще се разделят по вид, по 
начин, непозволяващ смесването им.  

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.). 
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При производствената дейност не се генерират отпадъци от подгрупа 18 “Отпадъци от 
хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност” 
– анатомични, клинични и болнични отпадъци, класифицирани като такива съгласно Наредба 
№ 2 за класификация на отпадъците. На територията на площадката не се съхраняват 
временно гореизброените отпадъци и следователно не е необходимо да бъдат спазвани 
изискванията, посочени в т. 3.4. “Допълнителни изисквания към съхранението на анатомични, 
клинични и болнични отпадъци” към Приложение № 2 на Наредба за изискванията за 
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 
53/19.03.1999 год. 

Битови отпадъци 

7.4.1. Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 

− Максимален капацитет на всички площадки/съоръжения/резервоари за 
съхранението му – обособява се площадка за разполагане на 1 брой контейнер тип 
„Бобър“ с вместимост 1,1 куб.м., непосредствено до портиерната 

− Начин на съхранение: контейнер, затворен извън времето за манипулации 

− Условия на съхранение: в осигурен съдов за ТБО, разположени в черната зона на 
птицефермата 

Производствени отпадъци 

7.4.2. Пластмасови отпадъци с код 02 01 04 

− Максимален капацитет на всички площадки/съоръжения/резервоари за 
съхранението му – съхраняват се на покрита площадка за съхранение на 
производствени отпадъци, площ – 20 кв.м.;  

− Начин на съхранение: закрит склад с осигурено водонепропускливо покритие 

Осигурени са следните условия за предварително съхранение: 

− Площадката е обособена като закрит склад с ясни надписи за предназначението му, 
вида на отпадъците, които се съхраняват в него, фирмата, която го експлоатира, и 
работното време; 

− Осигурени е място за извършване на дейностите по товарене и разтоварване на 
отпадъците; 

− Площадката е в непосредствена близост до вътрешен път в обекта; 

− ясно е означена и отделени от останалите съоръжения в обекта; 

− осигурен е ограничен достъп до нея; 

− на площадката не се извършва измиване на контейнери/съдове; 

− осигурена е с водоплътна настилка. 
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7.4.3. Метални отпадъци с код 02 01 10 

− Максимален капацитет на всички площадки/съоръжения/резервоари за 
съхранението му – съхраняват се на покрита площадка за съхранение на 
производствени отпадъци, площ – 20 кв.м.;  

− Начин на съхранение: закрит склад с осигурено водонепропускливо покритие 

Осигурени са следните условия за предварително съхранение: 

− Площадката е обособена като закрит склад с ясни надписи за предназначението му, 
вида на отпадъците, които се съхраняват в него, фирмата, която го експлоатира, и 
работното време; 

− Осигурени е място за извършване на дейностите по товарене и разтоварване на 
отпадъците; 

− Площадката е в непосредствена близост до вътрешен път в обекта; 

− ясно е означена и отделени от останалите съоръжения в обекта; 

− осигурен е ограничен достъп до нея; 

− на площадката не се извършва измиване на контейнери/съдове; 

− осигурена е с водоплътна настилка. 

7.4.4. Хартиени и картонени опаковки с код 15 01 01 

Максимален капацитет на всички площадки/съоръжения/резервоари за съхранението му – 
отпадъкът се съхранява предварително на покрита площадка за съхранение на производствени 
отпадъци с капацитет 20 кв.м.  

− Начин на съхранение: закрит склад на палет 

− Условия на съхранение: съхранението на производствения отпадък 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. 

Осигурени са следните условия за предварително съхранение: 

− Площадката е обособена като закрит склад с ясни надписи за предназначението му, 
вида на отпадъците, които се съхраняват в него, фирмата, която го експлоатира, и 
работното време; 

− Осигурени е място за извършване на дейностите по товарене и разтоварване на 
отпадъците; 

− Площадката е в непосредствена близост до пътна мрежа; 

− ясно е означена и отделени от останалите съоръжения в обекта; 

− осигурен е ограничен достъп до нея; 

− на площадката не се извършва измиване на контейнери/съдове; 

− осигурена е с водоплътна настилка. 
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7.4.5. Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли), 

упомената в 10.01.04, с код 10 01 01 

Максимален капацитет на всички площадки/съоръжения/резервоари за съхранението му – 
отпадъкът се съхранява предварително на площадки, непосредствено в помещенията, в които 
се образува отпадъка, с площ от 5 кв.м. Осигурен е варел с капак, затворен извън времето за 
манипулации. Общ капацитет на площадките – 15 кв.м. 

− Начин на съхранение: открит склад, в контейнери/варели 

− Условия на съхранение: съхранението на производствения отпадък 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. 

Осигурени са следните условия за предварително съхранение: 

− Площадката е обособена като открит склад с ясни надписи за предназначението му, 
вида на отпадъците, които се съхраняват в него, фирмата, която го експлоатира, и 
работното време; 

− Осигурени е място за извършване на дейностите по товарене и разтоварване на 
отпадъците; 

− Площадката е в непосредствена близост до пътна мрежа; 

− ясно е означена и отделени от останалите съоръжения в обекта; 

− осигурен е ограничен достъп до нея; 

− снабдена е с прахов пожарогасител; 

− на площадката не се извършва измиване на контейнери/съдове; 

− осигурена е с водоплътна настилка. 

7.4.6. Отпадъци, неупоменати другаде с код 10 01 99 

Максимален капацитет на всички площадки/съоръжения/резервоари за съхранението му – 
отпадъкът се съхранява предварително на площадка за предв. съхранение на производствени 
отпадъци с капацитет 20 кв.м.  

− Начин на съхранение: закрит склад 

− Условия на съхранение: съхранението на производствения отпадък 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. 

Осигурени са следните условия за предварително съхранение: 

− Площадката е обособена като закрит склад с ясни надписи за предназначението му, 
вида на отпадъците, които се съхраняват в него, фирмата, която го експлоатира, и 
работното време; 
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− Осигурени е място за извършване на дейностите по товарене и разтоварване на 

отпадъците; 

− Площадката е в непосредствена близост до пътна мрежа; 

− ясно е означена и отделени от останалите съоръжения в обекта; 

− осигурен е ограничен достъп до нея; 

− снабдена е с прахов пожарогасител; 

− на площадката не се извършва измиване на контейнери/съдове; 

− осигурена е с водоплътна настилка. 

Опасни отпадъци 

7.4.7. Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 
вещества с код 15 01 10* 

Максимален капацитет на всички площадки/съоръжения/резервоари за съхранението му – 
отпадъкът се съхранява предварително на площадка за предв.съхранение на производствени 
отпадъци с капацитет 20 кв.м.  

− Начин на съхранение: закрит склад, върху палет 

− Условия на съхранение:  

Съхранението на опасния отпадък 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. 

Осигурени са следните условия за предварително съхранение: 

− Площадката е обособена като закрит склад с ясни надписи за предназначението му, 
вида на отпадъците, които се съхраняват в него, фирмата, която го експлоатира, и 
работното време; 

− Осигурени е място за извършване на дейностите по товарене и разтоварване на 
отпадъците; 

− Площадката е в непосредствена близост до пътна мрежа; 

− ясно е означена и отделени от останалите съоръжения в обекта; 

− осигурен е ограничен достъп до нея; 

− на площадката не се извършва измиване на контейнери/съдове; 

− осигурена е с водоплътна настилка; 

Съоръженията за предварително съхраняване на опасните отпадъци отговарят на следните 
изисквания: 

- осигуряват разделно събиране на отпадъка без опасност за смесването му с други 
отпадъци; 
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7.4.8. Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21* 

Максимален капацитет на всички площадки/съоръжения/резервоари за съхранението му – 
отпадъкът се съхранява предварително на площадка за предв. съхранение на производствени 
отпадъци с капацитет 20 кв.м.  

− Начин на съхранение: закрит склад, в метален затворен съд (за счупени лампи), 
кашони за тези с ненарушена цялост, върху палети 

− Условия на съхранение:  

Съхранението на опасния отпадък 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. 

Осигурени са следните условия за предварително съхранение: 

− Площадката е обособена като закрит склад с ясни надписи за предназначението му, 
вида на отпадъците, които се съхраняват в него, фирмата, която го експлоатира, и 
работното време; 

− Осигурени е място за извършване на дейностите по товарене и разтоварване на 
отпадъците; 

− Площадката е в непосредствена близост до пътна мрежа; 

− ясно е означена и отделени от останалите съоръжения в обекта; 

− осигурен е ограничен достъп до нея; 

− на площадката не се извършва измиване на контейнери/съдове; 

− осигурена е с водоплътна настилка; 

− на площадката е осигурен сорбент в съда за съхранение на счупени лампи – сяра. 

Съоръженията за предварително съхраняване на опасните отпадъци отговарят на следните 
изисквания: 

- осигуряват разделно събиране на отпадъка без опасност за смесването му с други 
отпадъци; 

- осигурено е затваряне на съда извън времето за манипулации. 

Съхранението на опасния отпадък отговаря на изискванията на Приложение № 9 към чл. 41, 
ал. 1  на Наредба за електрическото и електронно оборудване, а именно: 

- Площадката е с непропускливо покритие, без връзка с канализационната мрежа; 

- Съхранението на отпадъка в контейнер, разположен в закрит склад; 

- Количествата образуван отпадък се отчитат на база предварително измерено тегло 
на осветителното тяло. 

Площадките за предварително съхранение на отпадъците отговарят на определението в чл.  8, 
ал. 4 на Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. 
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Списък на нормативните/административните актове, послужили за оценка за съответствието 
на предварителното съхраняване на отпадъците и площадките с изискванията на 
нормативната уредба за съхраняване на отпадъците: 

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали 

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци  

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти  

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. 

7.4.А Странични животински продукти 

В резултат на дейността от Инсталацията се образуват: 

Торови маси: 

Торовите маси не се разглеждат като отпадък, т.к. попадат в определението на чл. 2, ал. 2, т. 4 
от Закона за управление на отпадъците. Образуваните торови маси се предават за 
оползотворяване на земеделски производители – наторяване на земеделски земи.  

Не се съхраняват в обекта. 

Трупове на животни 

Страничен животински продукт, кат. 3 съгласно РЕГЛАМЕНТ   (ЕО) № 1069/2009 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21  октомври 2009  година за установяване 
на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, 
непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) №  1774/2002 
(Регламент за страничните животински продукти. 

Съхраняват се в обособено помещение, оборудвано с хладилен шкаф за съхранението им до 
предаване на екарисаж. 

7.5. Транспортиране на отпадъци  

Определена е максимално разрешената скорост на движение на транспортните средства на 
площадката – до 5 km/h. 

Опаковането, натоварването и експедирането на опасните отпадъци се извършва при спазване 
на изискванията на Глава III на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци, приета с ПМС№53/1999 г. и специализираните наредби за съответния вид 
отпадък. 

При транспорта на отпадъци се използват технически изправни превозни средства и 
подходящи опаковки за съответните отпадъци. Отпадъците ще са съпроводени със 
съответните транспортни документи – сертификат на товара, потвърждение за готовност за 
приемане на отпадъците от площадката, до която се превозват.  

В таблица 7.5.-1 са обобщени видовете отпадъци и кои от тях ще бъдат предавани за 
транспорт на външни фирми , притежаващи разрешителен/регистрационен документ, издаден 
по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително, издадено по 
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реда на Закона за опазване на околната среда. 

При вземане на решение от ръководството на дружеството за извършване на дейности по 
транспорт на отпадъци със собствени транспортни средства, операторът ще кандидатства пред 
РИОСВ-Русе за получаване на регистрационен документ за транспорт на отпадъци по реда на 
Закона за управление на отпадъците. 

Таблица 7.5.-1 Отпадъци, предавани за транспортиране 

Код на 
отпадъка 

Наименование на отпадъка Начин на транспорт 

02 01 04 Пластмасови отпадъци (с изкл. на опаковки) 

Външна фирма, 
притежаваща 
регистрационен документ 
за транспорт по ЗУО  

02 01 10 Метални отпадъци  

Външна фирма, 
притежаваща 
регистрационен документ 
за транспорт по ЗУО  

10 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 

Външна фирма, 
притежаваща 
регистрационен документ 
за транспорт по ЗУО  

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 

Външна фирма, 
притежаваща 
регистрационен документ 
за транспорт по ЗУО  

10 01 01 
Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с 

изключение на пепел от котли), упомената в 
10.01.04 

Външна фирма, 
притежаваща 
регистрационен документ 
за транспорт по ЗУО  

15 01 10* 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества 

(метални) 

Външна фирма, 
притежаваща 
регистрационен документ 
за транспорт по ЗУО  

20 01 21* Луминесцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

Външна фирма, 
притежаваща 
регистрационен документ 
за транспорт по ЗУО  

20 03 01 Смесени битови отпадъци 

Външна фирма, 
притежаваща 
регистрационен документ 
за транспорт по ЗУО  
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7.5.А. Транспорт на странични животински продукти 

Образуваните торови маси се транспортират от земеделския производител, с който е сключен 
договор за оползотворяването им. 

Образуваните на територията на производствената площадка трупове от животни се предават 
за транспорт и последващо третиране на екарисаж. 

7.6. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци. 

ОТПАДЪЦИ, които се предават за оползотворяване 

В табличен вид (Таблица 7.6.-1) са обобщени образуваните на площадката отпадъци, които ще 
се предават за оползотворяване/рециклиране. 

Таблица 7.6-1 Отпадъци, предавани за оползотворяване, в т.ч. рециклиране 

Код на 
отпадъка 

Наименование на 
отпадъка съгласно 

Наредба 2 за 
класификация на 

отпадъците 

Количество 
на 

отпадъка, 

т/год 

НАЧИН НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

15 01 01 
Хартиени и картонени 

опаковки 

0,100 R 1 Използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енерги 

до 

R13 – Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

10 01 01 

Сгурия, шлака и дънна 
пепел от котли (с изкл. 

на пепел от котли, 
упоменати в 10 01 04) 

200 R 1 Използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енергия 

До 

R13 – Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

15 01 10 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или 
замърсени с опасни 

0,300 R 1 Използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енерги 

до 
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Код на 
отпадъка 

Наименование на 
отпадъка съгласно 

Наредба 2 за 
класификация на 

отпадъците 

Количество 
на 

отпадъка, 

т/год 

НАЧИН НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

вещества 
(пластмасови) 

R13 – Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

20 01 21 
Луминесцентни тръби 

и други отпадъци, 
съдържащи живак 

0,200 R 1 Използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енерги 

до 

R13 – Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

02 01 04 Пластмасови 
отпадъци 

2 R 1 Използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енерги 

до 

R13 – Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

02 01 10 Метални отпадъци 6 R 1 Използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енерги 

до 

R13 – Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 
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Код на 
отпадъка 

Наименование на 
отпадъка съгласно 

Наредба 2 за 
класификация на 

отпадъците 

Количество 
на 

отпадъка, 

т/год 

НАЧИН НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

10 01 99 Отпадъци, 
неупоменати другаде 

0,100 R 1 Използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енерги 

до 

R13 – Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

20 03 01 Смесени битови 
отпадъци 

200 R 1 Използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енерги 

до 

R13 – Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

Планирани мерки за подготовка за повторна употреба: 

- разделно събиране на отпадъците; 

-  контрол за несмесване на различните видове отпадъци; 

- Периодично обучение на отговорното лице за управление на дейностите с 
отпадъци; 

- Следене на нормативната уредба, касаеща управление на отпадъците; 

- Контрол за предотвратяване на замърсявания на отпадъците; 

- Спазване на изискванията на дружествата, изкупуващи отпадъците. 

На територията на обекта не се извършват дейности по оползотворяване на отпадъци.  

На територията на обекта не се приемат отпадъци от други физически или юридически лица. 

Генплан на площадката с обозначени площадките за предварително съхранение на отпадъци е 
представен на KAРТА № 10. 
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7.6.1. Инсталации, съоръжения и технологии 

В обекта не се експлоатират инсталации, съоръжения и технологии за 
оползотворяване/рециклиране на отпадъци. 

7.7. Обезвреждане на отпадъци. 

ОТПАДЪЦИ, които се предават за обезвреждане 

В табличен вид (Таблица 7.7.-1) са обобщени образуваните на площадката отпадъци, които ще 
се предават за обезвреждане. 

Таблица 7.7.-1 Отпадъци, предавани за обезвреждане 

Код на 
отпадъка 

Наименование на 
отпадъка съгласно 

Наредба 2 за 
класификация на 

отпадъците 

Количество 
на 

отпадъка, 

т/год 

НАЧИН НА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

02 01 04 Пластмасови отпадъци 

2 D 1 Подземно или наземно 
депониране (например депо и др.). 

до 

D 15 Съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове D 1 –D 
14, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

10 01 01 

Сгурия, шлака и дънна 
пепел от котли (с 

изключение на пепел от 
котли), упомената в 

10.01.04 

200 D 1 Подземно или наземно 
депониране (например депо и др.). 

до 

D 15 Съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове D 1 -D 
14, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

10 01 99 Отпадъци, неупоменати 
другаде 

0,100 D 1 Подземно или наземно 
депониране (например депо и др.). 

до 

D 15 Съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове D 1 -D 
14, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
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Код на 
отпадъка 

Наименование на 
отпадъка съгласно 

Наредба 2 за 
класификация на 

отпадъците 

Количество 
на 

отпадъка, 

т/год 

НАЧИН НА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

събирането им 

15 01 10 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или замърсени 
с опасни вещества 

(пластмасови) 

0,300 D 1 Подземно или наземно 
депониране (например депо и др.). 

до 

D 15 Съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове D 1 -D 
14, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

20 03 01 Смесени битови 
отпадъци 

200 D 1 Подземно или наземно 
депониране (например депо и др.). 

до 

D 15 Съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове D 1 -D 
14, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

На територията на обекта: 

-  не се извършват дейности по обезвреждане на отпадъци.  

- не се приемат отпадъци от други физически или юридически лица. 

7.7.1. Инсталации, съоръжения и технологии; 

Операторът не притежава инсталации, съоръжения и технологии за обезвреждане на 
отпадъци. 

7.8. Контрол и измерване. 

Операторът ще сключи договори с лицензирани фирми за предаване на отпадъците с цел 
последващо им третиране.  

Дружеството докладва образуваните годишни количество отпадъци чрез: 

- Подаване на годишни отчети за тях съгласно Наредба No 2; 

- годишен доклад за околната среда.  

Количествата на генерираните отпадъци ще се определят на база разходни норми за 
суровините, вложени в производствения процес, контролни измервания чрез претегляне или 
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материален баланс.  

7.9. Анализи. 

Не са извършвани изпитвания на отпадъците, които се образуват на площадката. 

7.10. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците. 

Към датата на подаване на заявлението за издаване на комплексно разрешително, операторът 
е подготвил и внесъл за утвърждаване работни листи за класификация на образуваните 
отпадъци. 

Документирането и докладването на дейностите по отпадъците ще се извършва чрез: 

- подаване на  годишни отчети съгласно Наредба 2; 

- изготвяне и представяне в РИОСВ-Шумен на ГДОС, 

- водене на отчетни книги за образуваните на площадката отпадъци по реда на Наредба 
№ 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 
по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри . 

За всички отпадъци са изготвени работни листи за класификация по реда на Наредба № 2, 
чрез НИСО. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

При извършената оценка се установи пълно съответствие с нормативните документи, а 
именно: 

• Дейността на оператора по управление на отпадъците ще се осъществява в 
съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
му нормативни актове след пускане в експлоатация на обекта; 

• Всички отпадъци ще се съхраняват разделно на площадки, отговарящи на 
нормативната уредба; 

 Не се налага предприемане на мерки (технически или организационни) за привеждане на 
инсталацията в съответствие с нормативната уредба.   
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8. ШУМ. 

8.1. Шумоизолация или капсуловане на източниците на шум. 

Основно, шум в околната среда от интензивното отглеждане на птиците се генерира от: 

• Животните /птиците/ в работните помещения; 

• Вентилационните системи на работните помещения; 

• Обработка на фуражи;  

• Обслужващ транспорт за технологичен превоз на територията на площадката и извън 
нея, за доставка на суровини и спомагателни материали за производствената дейност и 
извозване на готовата продукция. 

Режимът на работа в птицефермата е непрекъснат, денонощен. По своя характер, излъчваният 
от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е преди всичко непрекъснат с 
променлива интензивност, понякога импулсен с ниско и средночестотен характер, шумът от 
транспортните източници е променлив. 

Шумът, предизвикван от птиците е незначителен и е в рамките на производствените халета. 
Те са затворени в изолирани сгради. 

Съгласно изискванията за осигуряване на добра среда за отглеждане на птици, в халетата са 
монтирани вентилатори, предназначени изключително за животновъдството. 

Като основен източник на шум в околната среда може да се разглежда единствено 
автотранспорта. Автотранспортът не е съществен шумообразуващ фактор. Той не променя и 
шумовите характеристики на транспортните потоци, в които се включва по районната пътна 
мрежа. 

В НДНТ-документа Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of 
Poultry and Pigs в таблица 3.43 на раздел 3.3.7. се съобщават  следните шумови нива от 
процеси: 

Таблица 5.8-2 Шумови нива от птицеферми 

Източник  Продължи-
телност 

Честота  Част от 
деноно
щието  

Ниво на 
звуковото 
налягане 

 db (A) 

Еквивалентно 
продължи-телно 
ниво Laeq dB(A) 

Вентилатори на 
помещенията  

непрекъснато 
/ периодично 

Целогодишн
о 

 Ден и 
нощ  

43  

Доставка на храни  1 час 2 - 3 пъти на 
седмица  

ден 92 

(на 5 
metres) 

 

Доставка на гориво 2 часа 6 – 7 пъти в 
годината  

ден   
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Източник  Продължи-
телност 

Честота  Част от 
деноно
щието  

Ниво на 
звуковото 
налягане 

 db (A) 

Еквивалентно 
продължи-телно 
ниво Laeq dB(A) 

Авариен генератор  2 часа седмично  ден   

Улавяне  на 
бройлерите  

От 6 до 56 
часа  

6 - 7 пъти в 
годината  

Рано 
сутрин / 

нощ  

 57 - 60 

Почистване на 
помещенията 

     

1. изваждане на 
постелята с 
торовите маси 

1 до 3 дни 6 - 7 пъти в 
годината 

ден   

2.измиване  1 до 3 дни Годишно   88 

(на 5 
metres) 

 

Мерки за ограничаване на шумовото въздействие са: 

-  поддържане на техническа изправност на вентилаторите и другите съоръжения, 
експлоатирани на площадката; 

- допускане на територията на предприятието само технически изправни транпортни 
средства; 

- максимална скорост на движение на транспортните средства от 40 km/h; 

- транспотни дейности да се извършват през светлата част на денонощието. 

8.2.Емисии 

Източниците на шум при инсталациите за отглеждане птици са:  

 животните 

 Помещенията за отглеждането им 

 Производство  и обработка на фуражи 

 Дейнности по управление на оборския тор. 

Режимът на работа на птицефермата ще е непрекъснат, денонощен. По своя характер, 
излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е преди всичко 
непрекъснат с променлива интензивност, понякога импулсен с ниско и средночестотен 
характер. Източниците на шум в птицефермата са вентиалционните системи, с нива на шум от 
43 до 52 dBA и дейностите по доставка на фуражи – 2-3 пъти в седмицата с ниво на шум 
около 92 dBA. 

В Графични приложения - КАРТА № 1 е представена Сателитна снимка на района. 
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Операторът няма задължения за провеждане на собствени периодични измервания по 
фактора. 

Съгласно Наредба № 6/2006 г. на МОСВ 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):  

- еквивалентно дневно ниво – 55 dB (А); 

- еквивалентно вечерно ниво – 50 dB (А); 

- еквивалентно нощно ниво – 45 dB (А). 

С Наредба No 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти се 
поставят изисквания към нивото на шум за птицевъдни сгради. Нивото на шума в 
птицевъдната сграда е интегрална величина от шумовия фон в района на фермата, шума от 
механизацията в помещението и шума от птиците. Проектирането, изграждането и 
експлоатацията на сградите трябва да осигурява ниво на шума в жизнената зона на птиците не 
повече от 70 dB. 

Режимът на работа на птицефермата ще е непрекъснат, денонощен. По своя характер, 
излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е преди всичко 
непрекъснат с променлива интензивност, понякога импулсен с ниско и средночестотен 
характер. 

• Прогноза на шумово натоварване от площадката на птицефермата  

За място на въздействието е определена жилищната зона на гр. Ветово, която е разположена 
на около 430 м от границата на площадката. 

За оценка на шумовото въздействие върху жилищната територия са използвани:  

Наредба № 6 от 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 за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Д.в.бр. 16/2006г.). 

Еквивалентните А-претеглени нива на шума LAтер,Т в децибели [dB(А)] в местата на 
въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания обект) за ден, вечер и нощ 
(период T = 12, 4, 8 часа) се определят по формулата: LАтер,Т = LАекв,T(*) - DLразст. - 
DLекр, 

LАтер,Т = LАекв,T(*) - DLразст. - DLекр, 

където:  

LАекв,T(*) е изходното еквивалентно ниво на източника на шум в dB(А);  
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Приема се най-високото ниво - 92.0 dBA 
– доставка на храни. 

DLразст. - намаляването на нивото на 
шума в dB(А) в зависимост от 
разстоянието и разликата във 
височините на източника и 
изчислителната точка (мястото на 
въздействие), определено по графиката -  
за разстояние до населеното място 430 м 
е DLразст=63 dBA 

DLекр - намаляването на нивото на 
шума в dB(А) от екраниращи 
съоръжения по пътя на разпространение 
на шума в зависимост от конкретните 
условия; екраниращи съоръжения могат 

да бъдат шумозащитни насипи и стени, естествени хълмове, зелени насаждения и др. В полза 
на сигурността не се взема под внимание. 

LАтер,Т = LАекв,T(*) - DLразст. – DLекр=92.0 – 63.0 – 0=29.0 dB(A) 

Получената стойност на шума в границата на въздействие 29.0 dB(A) е под нормативно 
определените еквивалентни нива за дневен, нощен и вечерен шум за жилищни зони и без 
да се отчита допълнителното намаляване на шума следствие екраниращо действие. 

Основните дейности (външни източници), при които се отделя по-силен шум  са  обработката 
на фуражите, събирането и третирането на торовите маси. Тези дейности се извършват 
периодично (през няколко дни) и през светлата част на денонощието поради което шумовото 
натоварване е с променлива интензивност и не се очаква да се превишават нормативните  
нива.   

Анализът на представените данни показва, че въздействието на източника (птицефермата) 
върху населението на гр. Ветово може да се прецени като незначително. 

НДНТ документа препоръчва: 

• да се използват  нисокоскоростни вентилатори с 2 - полюсни двигатели или да се 
проектират такива, но със съответните шумозаглушители – шумовите емисии се 
увеличават с диаметър на работното колело и скоростта. 

•  странично разположение на вентилаторите и минимизиране на покривните 
вентилатори.  

• на пътя на разпространение на шумовите емисии спрямо най-близко разположен 
чувствителен реципиент да се поставят грапави повърхности, като напр. бали със 
слама 

• дейностите, свързани с транспорт и обработка на торовите маси да се провеждат през 
деня  

Заключение: 
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Очакваните шумови нива от експлоатацията на обекта за жилищната територия са по-
ниски от граничната стойност за нощ, вечер и ден, посочена в  Наредба №6 от 26.06.2006 
г. за показатели на шум в околна среда на МЗ и МОСВ – за граничните стойности на нивата 
на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън 
тях.  

Списък на нормативните актове: 

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; 

Наредба № 6 от 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 за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението 

В Приложение Таблици е попълнена Таблица 8.1. 

8.3. Контрол и измерване 

Операторът няма задължения за наблюдение на общата звукова мощност на площадката, 
еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката и 
еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.  

С Решение за преценяване необходимостта от ОВОС № РУ-40-ПР/2021 г. на Директора на 
РИОСВ-Русе не е поставено условие към оператора за извършване на собствени периодични 
измервания. 

8.4. Докладване на нивата на шум. 

Не е извършвано докладване по фактора. 

Стр. 160 



ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “ЕМ БИ ЧИКЪН – Емре Узунов”– Площадка гр. 
Ветово 

 

9. ОПАЗВАНЕ на ПОЧВИТЕ и ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

Информация за употребяваните, произвежданите, съхраняваните и/или изпусканите 
опасни химични вещества, замърсители на почвите и подземните води.  
Вещества, замърсители на почвите са определени в Наредба №3 от 01.08.2008 г. за норми за 
допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, като предохранителни концентрации и 
норми за максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации и се отнасят 
за тежки метали и нефтопродукти.  

Опасни вещества, замърсители на подземните води са определени в Приложение 3 – Списък А 
от  Наредба N 1 от 10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води 
и включват: органохалогенни съединения и вещества, органофосфорни съединение, 
органокалаени съединения, живак и неговите съединения, кадмий и неговите съединения, 
минерални масла и въглеводороди, цианиди, вещества, притежаващи канцерогенни, 
мутагенни и тератогенни свойства. 

На територията на производствената площадка, от изброените по-горе опасни вещества – 
замърсители на почвите и подземните води ще се съхранява и използва дизелово гориво – 
като гориво за дизел агрегат, осигуряващ аварийно електрозахранване на обекта. Към самото 
съоръжение – дизелов агрегат – е наличен 1 резервоар с вместимост 300 л или 0,273 т. 
Резервоарът е част от съоръжението.  

Категория на опасност: Дизелово гориво  

Flam.Liq.3 (H226) Asp.Tox.1 (H304) Skin Irrit.2 (H315) Acute Tox.4 (H332) Carc.2 (H351) STOT 
RE 2 (H373) Aquatic Chronic 2 (H411) 

Мерки за опазване на почвата и подземните води включително такива, предвидени в 
„системна оценка на риска" (например информация за това каква част от площадката е 
покрита с трайна настилка - бетон и/или асфалт, включително генплан с обозначени 
съответните части); 

Няма данни за преки емисии на вредни или опасни вещества или отпадъци върху почвата на 
площадаката. Площадките за временно съхранене на суровини, материали и отпадъци са 
бетонирани. Помещенията са без връзка с канализацията. Опасните отпадъци се съхраняват в 
закрит склад. 

Липсват подземни и надземни тръбопроводи за транспортиране на течни суровини или 
спомагателни материали на площадката. Резервоарът за съхранение на дизелово гориво е част 
от дизеловия агрегат. Разположен е върху водоплътна настилка, без връзка с канализационна 
мрежа. 

На площадката не се извършват товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до 
разливи. Евентуален риск от замърсяване на почвата е възможен в случай на разпиляване при 
товарене на торови маси на бетонираната част от площадката, непочистване на разпилените 
маси и последващо разтичане след овлажняване към зелените части от площадката.  

Периодично ще се извършва оглед на състоянието на канализационните клонове, водещи 
отпадъчните води до водоплътните бетонови резервоари, както и степента на напълването им.  
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Площадката е покрита с бетонова настилка, която обхваща подовите настилки на: 
административна и производствени сгради; складове, навеси, дезинфекционни площадки, 
вътрешни пътища и др. Останалата част представлява зелени площи с декоративна 
растителност, едногодишни култури или саморасла тревна растителност. 

На КАРТА № 11 е представена бетонирана/асфалтирана площ на площадката. 

Описание за мониторинга на съответните вещества, включително метода на изпитване, 
минимална честота и процедурата за оценка на резултатите;  

Не се предвижда мониторинг на почвите и подземните води т.к. не съществува риск от 
замърсяването им.  

В издаденото Решение за преценяване необходимостта от ОВОС № РУ 40-ПР/2021 г. 
компетентния орган не е изискал провеждане на такъв мониторинг. На основание чл. 29, ал. 5, 
План за собствен мониторинг на почви се разработва въз основа на условията в издаденото 
решение по ОВОС. За инсталацията не е изискано провеждане на почвен мониторинг и такъв 
не се прилага. 

Не се извършва мониторинг на подземни води. На площадката няма изградени пунктове. 

Оценка дали извършвания мониторинг е съобразен със съответните опасни вещества, 
които е възможно да се намират на площадката, както и вероятността от замърсяване 
на почвата и подземните води;  
Не се предвижда мониторинг на почви и подземни води на площадката. 

В случай че мониторинга на подземните води е на интервал по-голям от веднъж на 5 
години, а на почви - на интервал по-голям от веднъж на 10 години - резултати от 
системна оценка на риска от замърсяване на почвите и подземните води, обосноваваща 
различната честота;  

Неприложимо – дейностите, осъществявани на площадката на оператора не водят до пряко 
или непряко отвеждане на замърсители в подземните води.  

Не се предвижда мониторинг. 

Предвид спецификата на производствената дейност, липсата на източници на замърсяване на 
почвата с „вредни вещества” (съгласно тълкуването на Наредба 3), нашето желание е да не се 
извършва мониторинг на почви. 

Доклад за базово състояние, в случай че ще има наличие на ОХВ, замърсители на 
почвите и подземните води, употребявани, произвеждани или изпускани от площадката. 

Доклад за базово състояние е предстaвен в Приложение № 12. 

Данни за известните замърсявания на почвите и/или подземните води, минали или 
настоящи, за дадената площадка (вкл. признати по съответния ред щети от стари 
замърсявания). 

На оператора не са известни замърсявания на почвите и/или подземните води, минали или 
настоящи, за дадената площадка (вкл. признати по съответния ред щети от стари 
замърсявания). В хода на процедурата по Глава Шеста на ЗООС не са съобщени от 
компетентните органи и засегнатата общественост за такива. 
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10. ПРЕХОДНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА (пускане, спиране, внезапни спирания и др.) 

При интензивното отглеждане на птици е възможно да възникнат следните преходни режими 
в работата на инсталацията: 

• Масово поразяване на стадото в резултат на вирусно или паразитно заболяване (чума, 
птичи грип); 

• Фуражна токсикация. 

Периодичност на появата на аварията (аномалията) – непредвидима, продължителност – от 1 
ден до 1 седмица. Причини – проникване на външни зарази на производствената площадка. 
Конкретни стойности в отклоненията от емисионните показатели не могат да се посочат. 

Описаните  по-горе възможни ситуации не оказват влияние върху емисиите на вредни 
вещества в околната среда. 

Мерки за предотвратяване – дезинфекция на помещенията след края на жизнения цикъл, 
контрол на качеството на доставяния фураж, спазване на зоохигиенните норми за отглеждане 
на птици (да не се пренаселват, бърза изолация при зараза). 

В изпълнение на Системата за самоконтрол в предприятието, дружеството разработва 
контролни програми за всеки един технологичен процес. Стриктното спазване на всяка 
отделна програма по контрол на производствения процес – от производството на фураж, 
изхранването и отглеждането на птиците в най-висока степен предопределя минимизиране на 
рисковите фактори за допускане на масово поразяване на стадото в резултат на вирусно или 
паразитно заболяване и/или фуражна токсикация. 

Разработена е и ще се прилага Програма за превантивни мерки за профилактика, ограничаване 
и ликвидиране на болести при птиците, както и конкретни вътрешно-фирмени процедури, 
касаещи предотвратяване навлизането на зараза от птичи грип в производствените центрове 
на дружеството. 

11. АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ 

На територията на инсталацията за интензивно отглеждане на птици няма да се използват или 
съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи количествата по 
Приложение 3, Глава VII на ЗООС. 

Инсталацията не се класифицира като инсталация с нисък или висок рисков потенциал по 
смисъла на чл. 103 от ЗООС.  

По тази причина, операторът не е разработил и не прилага към настоящото заявление 
Вътрешен план за действие при промишлени аварии, отговарящ на изискванията на чл. 116 от 
ЗООС. Разпоредбите на този член се отнсят за предприятия класифицирани като предприятие 
с висок рисков потенциал или предприятие с нисък рисков потенциал. 

На територията на обекта се съхраняват опасни химични вещества, попадащи в обхвата на 
Приложение 3, Част  2 към чл. 103 на ЗООС. Съхраняваното дизелово гориво попада в 
списъка на поименно изброените химични вещества – т. 34 Нефтопродукти и алтернативни 
горива. 
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В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии 
с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с ПМС № 2 от 
11.01.2016 г., операторът е изготвил доклад по образец съгласно приложение № 1 на 
Наредбата.  

12. Отм. 
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