
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 НА КОМИСИЯТА 

от 25 февруари 2011 година 
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета за установяване на здравни правила относно странични 
животински продукти и производни продукти, непредназначени за 
консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по 
отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни 
проверки на границата съгласно посочената директива  
(текст от значение за ЕИП) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Член 6  
Унищожаване чрез изгаряне и съвместно изгаряне  
1. Компетентният орган гарантира, че изгарянето и съвместното изгаряне на 
странични животински продукти и производни продукти се извършва 
единствено:  
а) в инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци, които 
разполагат с разрешително в съответствие с Директива 2000/76/ЕО; или  
б) за обекти, за които не се изисква разрешително съгласно Директива 
2000/76/ЕО — в инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне, които са 
одобрени от компетентния орган да извършват унищожаване чрез изгаряне или 
унищожаване или оползотворяване на странични животински продукти или 
производни продукти, ако те са отпадъци, чрез съвместно изгаряне, в 
съответствие с член 24, параграф 1, букви б) или в) от Регламент (ЕО) № 
1069/2009.  
2. Компетентният орган одобрява единствено инсталации за изгаряне и 
инсталации за съвместно изгаряне, както са посочени в параграф 1, буква б), в 
съответствие с член 24, параграф 1, букви б) или в) от Регламент (ЕО) № 
1069/2009, ако отговарят на изискванията, установени в приложение III към 
настоящия регламент.  
3. Операторите на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне 
трябва да отговарят на общите изисквания за изгарянето и съвместното 
изгаряне, установени в приложение III, глава I.  
4. Операторите на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне с 
висок капацитет спазват изискванията, установени в приложение III, глава II.  



5. Операторите на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне 
с нисък капацитет спазват изискванията установени в приложение III   Глава II и 
III 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III  

УНИЩОЖАВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 
 

ГЛАВА I 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗГАРЯНЕТО И 
СЪВМЕСТНОТО ИЗГАРЯНЕ  
Раздел 1  
Общи условия  
1. Операторите на инсталациите за изгаряне и за съвместно изгаряне, посочени 
в член 6, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, гарантират спазването 
под техен контрол на следните хигиенни условия:  
а) Страничните животински продукти и производните продукти трябва да бъдат 
унищожени възможно най-скоро след пристигането им, в съответствие с 
условията, определени от компетентния орган. Те трябва да се съхраняват 
правилно до тяхното унищожаване, в съответствие с условията, определени от 
компетентния орган  
б) В инсталациите трябва да бъде създадена подходяща организация за 
почистване и дезинфекция на контейнерите и превозните средства, по-
специално на определено за целта място, от което отпадъчни води се изхвърлят 
в съответствие със законодателството на Съюза, за да се предотврати риска от 
замърсяване.  
в) Инсталациите трябва да бъдат разположени върху твърда основа с добро 
отводняване.  
г) Инсталациите трябва са оборудвани с подходящи средства за защита срещу 
вредители като насекоми, гризачи и птици. За целта трябва да се използва 
документирана програма за борба с вредителите.  
д) На персонала трябва да бъде осигурен достъп до достатъчно съоръжения за 
лична хигиена, като тоалетни, съблекални и мивки, при необходимост, за да се 
предотврати риска от замърсяване.  



е) Трябва да бъдат установени и документирани процедури за почистване за 
всички части на помещенията. За почистването трябва да бъдат осигурени 
подходящо оборудване и средства за почистване.  
ж) Хигиенният контрол трябва да включва редовни проверки на околната среда 
и на оборудването. Графиците на проверките и резултатите от тях трябва да 
бъдат документирани и съхранявани в продължение на най-малко две години.  
2. Операторът на инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне трябва да 
вземе всички необходими предпазни мерки относно получаването на странични 
животински продукти или производни продукти, за да предотврати или 
ограничи, доколкото е практически възможно, преките рискове за човешкото 
здраве или здравето на животните.  
3. Не трябва да има достъп на животни до инсталациите, страничните 
животински продукти и производните продукти, чието изгаряне или съвместно 
изгаряне предстои, нито до пепел, получена от изгарянето или съвместното 
изгаряне на странични животински продукти.  
4. Ако инсталацията за изгаряне или за съвместно изгаряне се намира в 
животновъдно стопанство:  
а) трябва да има цялостно физическо разделяне между оборудването за 
изгаряне или за съвместно изгаряне и добитъка и неговия фураж и постеля, 
когато е необходимо — с преграждане;  
б) оборудването трябва да бъде предназначено изцяло за операциите на 
инсинератора и да не се използва никъде другаде в стопанството или да бъде 
почистено и дезинфекцирано преди такава употреба;  
в) персоналът, работещ на инсталацията, трябва да сменя своето горно облекло 
и обувки преди боравене с добитъка или с неговия фураж.  
5. Страничните животински продукти и производните продукти, чието изгаряне 
или съвместно изгаряне предстои, и пепелта трябва се съхраняват покрити, 
правилно обозначени и, по целесъобразност, в непропускливи контейнери.  
6. Страничните животински продукти, които не са напълно изгорени, трябва да 
бъдат повторно изгорени или унищожени по друг начин, различен от 
унищожаване в разрешено депо, в съответствие с членове 12, 13 и 14, според 
случая, от Регламент (ЕО) № 1069/2009.BG L 54/24 Официален вестник на 
Европейския съюз 26.2.2011 г 

Раздел 2  
Условия за експлоатация  
Инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне се проектират, оборудват, 
строят и експлоатират така, че температурата на хомогенната газова смес, 
отделена при процеса, дори при най-неблагоприятни условия да достига 
контролируемо до температура, не по-ниска от 850 °С за не по-малко от 2 
секунди, или до температура от 1 100 °C за 0,2 секунди, като тази температура 
се измерва в близост до вътрешната стена или в друга представителна точка от 



горивната камера, където се извършва изгарянето или съвместното изгаряне, 
както е разрешено от компетентния орган.  
Раздел 3  
Остатъци от изгаряне и съвместно изгаряне  
1. Количеството и опасните свойства на остатъците от изгаряне и съвместно 
изгаряне се свеждат до минимум. Тези остатъци трябва да бъдат 
оползотворени, по целесъобразност, директно в инсталацията или извън нея, в 
съответствие с приложимото законодателство на Съюза, или да бъдат 
унищожени в разрешено депо.  
2. Транспортирането и временното съхраняване на сухи остатъци, включително 
прах, се извършва по начин, пре- дотвратяващ разпръскването им в околната 
среда, например в затворени контейнери.  
Раздел 4  
Измерване на температурата и на други параметри  
1. Използват се подходящи технологии за мониторинг на параметрите и 
условията, свързани с процеса на изгаряне или съвместно изгаряне.  
2. В издаденото от компетентния орган одобрение или в свързаните с него 
условия се определят изискванията по отношение на измерването на 
температурата.  
3. Функционирането на всички средства за автоматичен мониторинг подлежи 
на контрол и ежегодни проверочни тестове.  
4. Резултатите от измерванията на температурата се документират и се 
представят по подходящ начин, даващ възможност на компетентния орган да 
проверява спазването на разрешените условия за експлоатация, установени в 
настоящия регламент в съответствие с процедурите, които същият компетентен 
орган следва да установи.  
Раздел 5  
Отклонения от нормалното функциониране  
В случай на авария или отклонения от нормалното функциониране на 
инсталацията за изгаряне или за съвместно изгаряне операторът ограничава или 
прекратява експлоатацията на инсталацията възможно най-бързо, до момента, 
когато нормалните операции могат да бъдат възобновени.  
 

ГЛАВА II 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО 
ИЗГАРЯНЕ С ВИСОК КАПАЦИТЕТ  
Раздел 1  
Специфични условия на експлоатация  
Инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне, обработващи единствено 
странични животински продукти и производни продукти, с капацитет над 50 kg 
на час (инсталации с висок капацитет) и от които не се изисква да имат 



разрешително за експлоатиране в съответствие с Директива 2000/76/ЕО, трябва 
да отговарят на следните условия:  
а) Всяка отделна пещ в рамките на инсталацията за изгаряне се оборудва с не 
по-малко от една спомагателна горелка. Тази горелка се задействат 
автоматично, когато температурата на получените в резултат от процеса на 
изгаряне газове след последното подаване на въздух за поддържане на горенето 
се понижи под 850 °C или 1 100 °C, според случая. Тя трябва да бъде 
използвана по време на операциите по пускане в действие и спиране на 
инсталацията, за да може температурата от 850 °C или 1 100 °C, според случая, 
да бъде поддържана през цялото време при тези операции, докато има 
неизгорели материали в горивната камера, в която се извършва изгарянето или 
съвместното изгаряне.  
б) Когато в горивната камера, в която чрез непрекъснат процес се извършва 
изгарянето или съвместното изгаряне, са въведени странични животински 
продукти или производни продукти, инсталацията трябва да разполага с 
автоматична система, която недопуска въвеждането на странични животински 
продукти или производни продукти при пускането в действие, преди достигане 
на температура от 850 °C или 1 100 °C, според случая, и нейното запазване.  
в) Операторът трябва да експлоатира инсталацията за изгаряне по начин, 
осигуряващ достигането на такава степен на изгаряне, при която съдържанието 
на общ органичен въглерод в шлаката и дънната пепел е по-ниско от 3 % или 
загубата при накаляване е по-малка от 5 % от сухото тегло на шлаката и дънната 
пепел. Ако е необходимо, могат да се прилагат подходящи методи за 
предварително третиране на отпадъците. 

Раздел 2  
Отвеждане на води  
1. Площадките на инсталациите с висок капацитет, включително 
принадлежащите към тях площадки за съхраняване на странични животински 
продукти, се проектират така, че да се избегне неразрешеното и инцидентно 
заустване на всякакви замърсяващи вещества в почвата, в повърхностните води 
и в подземните води.  
2. Освен това трябва да се осигури капацитет за съхранение на замърсените 
дъждовни води от площадките на инсталациите или на замърсени водите, 
получени вследствие на разливи или операции по гасене на пожари.  
При необходимост операторът гарантира, че тези дъждовни води и замърсени 
води могат да бъдат изследвани преди тяхното отвеждане.  
 

ГЛАВА III 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО 
ИЗГАРЯНЕ С НИСЪК КАПАЦИТЕТ  



Инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне, обработващи единствено 
странични животински продукти и производни продукти, с капацитет под 50 kg 
странични животински продукти на час и на партида (инсталации с нисък 
капацитет) и от които не се изисква да имат разрешително за експлоатиране в 
съответствие с Директива 2000/76/ЕО:  
а) се използват единствено за унищожаване на:  
i) умрели домашни любимци, както са посочени в член 8, буква а), подточка iii) 
от Регламент (ЕО) № 1069/2009; или  
ii) материалите от категория 1, посочени в член 8, букви б), д) и е), материалите 
от категория 2, посочени в член 9, или материалите от категория 3, посочени в 
член 10 от същия регламент;  
б) ако в инсталацията с нисък капацитет се въвеждат материалите от категория 
1, посочени в член 8, буква б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, — трябва да 
бъдат оборудвани със спомагателна горелка;  
в) функционират по такъв начин, че страничните животински продукти да бъдат 
напълно редуцирани до пепел.  


