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Д О К Л А Д 
 

относно: извършена проверка на условията в издадено КР № 374-Н1/2010г. на 
„СВИКОМ”АД, свинекомплекс с. Априлци. 

 
Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик (съгласно Заповед на Директора на РИОСВ-

Пазарджик № РД-09-214/15.06.2010г.) и представител на Басейнова Дирекция за управление 
на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на 
„СВИКОМ” АД по изпълнение на условия от КР № 374-Н1/2010г.  

 Проверката се осъществи на 10, 11, 12 и 18 май 2011г. 
  Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане 

на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на 
околната среда и водите комплексно разрешително КР № 374-Н1/2010г. на 
„СВИКОМ”АД, свинекомплекс с. Априлци. 

 Обхвата на проверката в „СВИКОМ”АД  включва: Изпълнението на  условията в 
комплексно разрешително КР № 374-Н1/2010г. за инсталациите попадащи в обхвата на 
т. 6.6 „б”  и 6.6 „в” на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), а именно: Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 
кг) (т. 6.6. б), Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки с повече от 750 
места (т. 6.6. в) 
 
Всеки ден завърши със съставянето на Констативен протокол (КП), в които подробно 

са описани резултатите от проверката на съответните условия от КР:  
  
• За проверката на 10.05.2011г. се  беше съставен КП № 01-010 и бяха проверени:  

Условия от Комплексно разрешително № 374-Н1/2010г.: 
Условие № 4. Капацитет на инсталациите – 4.1. 
Условие № 5.Управление на околната среда - 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.3.2; 5.5.1; 5.6.1; 

5.7.1; 5.7.2; 5.7.3; 5.8.1; 5.8.2; 5.9.1; 5.10.2. 
Условие № 8.Използване на ресурси - 8.2.1.2; 8.2.1.3; 8.2.2.1; 8.2.2.2.; 8.2.2.3; 8.3.1; 

8.3.2. 8.3.3. 
Условие № 9. Емисии в атмосферата – 9.1.1; 9.2.2.; 9.2.3; 9.2.4; 9.2.5; 9.2.6; 9.2.7; 

9.3.3; 9.6.1; 9.6.2. 
Условие № 12. Шум - 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.1. 
Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 

14.6; 15.1. 
Резултати и заключения: 

По условие № 4. Капацитет на инсталацията - Не са представени данни за  
превишаване на капацитета на инсталациите. Към момента на проверката е представен 
следния капацитет на инсталациите в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6. б), 6 
броя сгради – 4 300 броя; 

2. Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки с повече от 750 места (т. 6.6. в), 
5 броя сгради – 1 520 броя. 
По условие № 5. Управление на околната среда – Дружеството не е разработило, 

внедрило и не прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на 
условията в КР. Част от персонала в Дружеството е запознат и извършва конкретните 
дейности по изпълнение на условията в разрешителното.  

По условие № 8. Използване на ресурси – енергия, суровини и спомагателни 
материали. Не са представени разработени инструкции в съответствие с проверените 
условия. Операторът отчита и документира единствено изразходваните количества 
електроенергия. Дезинфектантите са етикетирани и снабдени с необходимите документи, 
съгласно изискванията на нормативната уредба. Не се установиха разливи на мястото на 
съхранение. 
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По условие № 9. Емисии в атмосферата. Няма наличие или експлоатация на други 
организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в  КР. 

Не са представени разработени инструкции по условието. Операторът не е предприел 
мерки за намаляване на емисиите от съхранението на торта. 
          По условие № 12. Шум. Няма изготвени инструкции по условието.  
          По условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Разработен е, и се 
прилага вътрешен авариен план. До момента на проверката не е възниквала аварийна 
ситуация. При проверката не са констатирани нарушения, свързани с безопасната 
експлоатация на обекта.  

• За проверката на 11.05.2011г.  беше съставен КП № 01-011 и бяха проверени:  
Условия от Комплексно разрешително № 374-Н1/2010г.: 

Условие № 8. Използване на ресурси - 8.1.1; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5.1.; 8.1.5.1.1; 8.1.5.2; 
8.1.5.3;  8.1.5.4. 

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – 13.1; 
13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.6.1; 13.8.1; 13.8.2; 13.8.3; 13.8.5; 13.9.2; 13.9.4. 13.7.1.1; 13.7.1.2; 
13.7.1.4; 13.7.1.5;  

Резултати и заключения: 
По условие № 8. Използване на ресурси – вода. Представен Договор с ВиК и 

разрешително за водоползване. На място не бяха представени разработени инструкции 
съгласно условието. Монтирано е водомерно устройство, но количествата изразходена вода 
не се отчитат. Изчислява се количеството вода (на база теоритични данни) за единица 
продукт на инсталациите  попадащи в обхвата на Приложение № 4 за един жизнен цикъл, 
като средно месечно количество. Извършва се редовна поддръжка на водопроводната мрежа, 
но ремонтите не се документират.  

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване –  
Не са представени необходимите инструкции към условието. Операторът не е 

определил местоположението и броят на пунктовете за собствен мониторинг на почви и 
подземни води. Не е извършен мониторинг на почви и подземни води съгласно КР. 

Не е имало случай на аварии, които могат да предизвикат замърсяване на почви и 
подземни води. Няма данни за пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в 
подземните води.  

• За проверката на 12.05.2011г. беше съставен КП № 01-012 и бяха проверени:  
Условия от Комплексно разрешително № 374-Н1/2010г.: 

Условие № 11. Управление на отпадъци – 11.1.1; 11.1.2; 11.2.1; 11.2.4; 11.2.5; 
11.2.6; 11.2.7; 11.3.1; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6; 11.3.6.1; 11.3.7; 11.3.8; 
11.4.2; 11.4.2.1; 11.4.3; 11.5.1; 11.5.2; 11.6.1; 11.6.2; 11.7.1; 11.7.2; 11.7.3; 11.8.1; 11.8.2; 
11.9.3; 11А.1; 11А.2. 

По време на проверката беше направен оглед на място на всички площадки за 
временно съхранение на отпадъци описани в КР. 

Резултати и заключения: 
 
  По Условие № 11. Управление на отпадъци. Налични инструкции към някои от  
условията, но същите не се прилагат. Не се извършва измерване /изчисляване на количествата 
образувани на площадката отпадъци.  
  Във връзка с проверка изпълнението на условието се извърши оглед на площадката, 
при който се констатира: 

1. Площадките за временно съхрание на отпадъци отговарят на заложените в КР 
условия, но няма поставени специализирани съдове. 

 2. Образуваните отпадъци при работа на инсталациите не се рзаличават по вид (код и 
наименование) от посочени в КР. 

3.Страничните животински продукти се съхраняват единствено на определените за 
целта места и по начин осигуряващ недопускане на замърсяване или увреждане на почвата и 
подземните води. 

4. Наличие на нерегламентирано сметище в близост до площадките за временно 
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съхраняване на отпадъци с приблизителна площ 10 кв.м. 

5. Във ветеринарната лечебница на обекта бяха констатирани голямо количество 
отпадъци с кодовете от група 18 02, чието съхранение не отговаря на изискванията – не се 
поставени в специализирани съдове, а са разпилени по пода и в чували с нарушена цялост. 

• За проверката на 18.05.2011г. беше съставен КП № 01-013 и бяха проверени:  
Условия от Комплексно разрешително № 374-Н1/2010г.: Условие №10. Емисии на 
отпадъчни води – 10.1.1.1; 10.1.1.2; 10.1.1.3; 10.1.1.5.1; 10.1.1.5.2; 10.1.1.6.1.1; 10.1.1.6.2; 
10.1.1.6.3; 10.1.2.1; 10.2.1; 10.2.2.1. 

Резултати и заключения: 
По Условие № 10. Емисии в отпадъчните води – Към момента на проверката  

операторът не експлоатира и не поддържа всички пречиствателни съоръжения на ПСОВ 
описани в условието. 

Не са определени оптимални параметри за функционирането на пречиствателните 
съоръжения към ПСОВ. Не са изготвени и не се прилагат инструкциите, изисквани с 
условието.  

 
Предписания, срокове, отговорници:  

На основание член 155 от ЗООС  на оператора на инсталациите попадащи в 
обхвата на т. 6.6 „б” и 6.6 „в” на Приложение № 4 от ЗООС – ”СВИКОМ” АД, са дадени 
следните задължителни предписания:   

 
1. Във връзка с изпълнение на условие 5, да се представят в РИОСВ копия от 

инструкциите по условия 5.2.1., 5.3.2., 5.5.1., 5.6.1., 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3., 5.8.1. 
Срок: 25.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов  

 
2. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от документите (дневници, протоколи и 

др.), които удостоверяват изпълнението на инструкциите по условие 5.   
      Срок: 25.05.2011 г. 

Отговорник: Красимир Папазов  
 

3. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от инструкциите по условия 8.2.1.2., 
8.2.1.3., 8.2.2.1., 8.2.2.2., 8.2.2.3. 

Срок: 25.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов  
 

4. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от документите (дневници, протоколи и 
др.), които удостоверяват изпълнението на инструкциите по условие 8. 

Срок: 25.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов  

 
5. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от оценка по условие 14.2,  инструкции 

по условие  14.4, план по условие 15.1. 
Срок: 25.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов  

 
 

6. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от документите (дневници, протоколи и 
др.), които удостоверяват изпълнението на инструкциите и документирането на 
аварийните ситуации по условие 14. 

Срок: 25.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов  
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7. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от инструкция по условия 12.2.2; и 
документи удостоверяващи изпълнението на условие 12.2.3. 

Срок: 25.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов  

 
8. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от инструкции и документи доказващи 

изпълнение на инструкции по условия  9.2.2; 9.2.3; 9.3.3; 9.6.2. 
Срок: 25.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов 
 

9. Да се представи в РИОСВ инструкция по условия  8.1.3; 
Срок:04.06.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов 
 

10. Да се представят в РИОСВ документи, които удостоверяват изпълнението на 
инструкциите по условия 8.1.4; 8.1.5.2; 8.1.5.4. 

Срок:  04.06.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов 
 

11. Да се представи в РИОСВ инструкция по условия  13.2; 13.4; 
Срок:  04.06.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов 

 
12. Да се представи в РИОСВ документи, които удостоверяват изпълнението на условия  

13.8.5; 13.9.4. 
Срок:  04.06.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов 

 
13. Във връзка с изпълнение на условие 13.3 да се определят местата за съхранение на 

сорбиращи материали и да се поставят обозначителни табели. 
Срок:   04.06.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов  

 
14. Да се представи в РИОСВ Дневник по условие 13.9.4  

Срок:  04.06.05.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов 
 

15.  Да се поставят специализирани съдове, отговарящи на изискванията на Условие  
11.2.5  за отпадъци с кодове 13 02 05* и 13 01 10*. 

Срок:  03.06.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов 

 
16. Да се поставят специализирани съдове, отговарящи на изискванията на Условие 

11.2.6 за отпадък с код 16 06 01* 
Срок:  03.06.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов 

 
17. Във връзка с условие 11.3.4, да се поставят специализирани съдове и да се  осигурят 
необходимите количества сяра на площадката за временно съхранение на отпадък с 
код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 

 Срок:   03.06.2011 г. 
 Отговорник: Красимир Папазов  
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18. Да се представи в РИОСВ актуализирана инструкция по условие 11.6.2  
  Срок:  03.06.2011 г. 
  Отговорник: Красимир Папазов 

 
19. Да се представи в РИОСВ инструкция по условие 11А.2 

  Срок:  03.06.2011 г. 
  Отговорник: Красимир Папазов 

 
20. Да се предприемат мерки за почистване на нерегламентираното сметище на 

територията на площадката. 
Срок:  03.06.2011 г. 
Отговорник: Красимир Папазов 

 
21. Операторът да предприеме всички необходими действия за привеждане в 

съответствие на площадката за временно съхранение на отпадъци с кодове от 18 02.  
       Срок: 03.06.2011г. 
       Отговорник: Красимир Папазов  

  
22. Операторът да предприеме всички необходими действия за привеждане в 

съответствие на площадката за временно съхранение на отпадъци с кодове от 18 02.  
       Срок: 03.06.2011г. 
       Отговорник: Красимир Папазов  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЕКТА С ЕКОЛОГИЧНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: 
 
Дружеството не е внедрило и не прилага Система за управление на околната 

среда (СУОС) отговаряща на условия в разрешителното. Разработени са само част от 
инструкциите свързани с прилагане на системата. 

Операторът е обособил площадки за временно съхранение на отпадъци съгласно 
изискванията на КР.   

Не се провежда мониторинг на функционирането на пречиствателните 
съоръжения към ПСОВ съгласно заложените в разрешителното условия. Операторът не 
спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на подземни води 
и почви.  

Констатирани са несъответствия, за някои от които са направени предписания и 
поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнението на всички предписания ще 
бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. 
                     
УТВЪРДИЛ:     

 
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК 
 
 


