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1.  УВОД 

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 
(КР) 
„БалБок Инженеринг” АД 

Закрит склад за съхраняване на опасни отпадъци - извършващ дейност, съгласно 
точка 5.5 от Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията 
землище с. Хрищени, община Стара Загора – имот с идентификатор 77476.507.163. 

1.3 Регистрационен номер на КР 
Комплексно разрешително № 473-Н0/2013 г. 

Издадено с Решение № 473-Н0-И0-А0/2013 г. 

1.4 Дата на подписване на КР 
25.10.2013 г. 

1.5 Дата на влизане в сила на КР 
12.11.2013 г. 

1.6 Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното 
„БалБок Инженеринг” АД, гр. София 

1.7 Адрес, тел. номер, факс и e-mail на собственика/оператора 
“БалБок Инженеринг”АД 
гр. София 1504 
бул. „Васил Левски“ № 118 
тел.:   02/ 944 19 05 
факс: 02/ 944 19 07 
e-mail: balbok.engineering@gmail.com 

1.8 Лице за контакти 
инж. Сийка Терзиева – ръководител Стратегическо планиране 
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1.9 Адрес, тел. номер, факс и e-mail на лицето за контакти 
гр. София 1504 
бул. „Васил Левски“ № 118 
“БалБок Инженеринг”АД 
тел.:   02/ 944 19 05 
факс:  02/ 944 19 07 
e-mail: terzieva.balbok@gmail.com  

1.10 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията 

ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ИНСТАЛАЦИЯТА ПО УСЛОВИЕ № 2 ОТ КР 

Дейност, попадаща в обхвата на приложение № 4 към ЗООС: 

 Съхраняване на опасни отпадъци, образувани от дейността на други 
физически или юридически лица до извършване на някоя от дейностите, 
изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6 на Приложение № 4 към ЗООС. 

Дейността е със следните кодове, съгласно приложенията към Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО): 

- R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове 
R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им (Приложение № 2 към ЗУО) 

- D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с 
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им от (Приложение № 1 към ЗУО) 

Дейности, непопадащи в обхвата на приложение № 4 към ЗООС: 

 Съхраняване на неопасни отпадъци, образувани от дейността на други 
физически или юридически лица до извършване на някоя от дейностите по 
оползотворяване или обезвреждане. 

Дейността е със следните кодове, съгласно приложенията към ЗУО: 

- R 13 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 (Приложение № 2 към ЗУО); 

- D15 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 от (Приложение № 1 към ЗУО). 

 Предварително третиране на отпадъци преди оползотворяване - 
разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, рязане, кондициониране, 
преопаковане, разделяне, прегрупиране, смесване 
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Дейност с код R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R11  от Приложение № 2 към ЗУО 

 Препакетиране на отпадъците преди предаване за обезвреждане 
Дейност с код D 14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове D1- D13 от Приложение № 1 към ЗУО. 

 Предварително третиране на отпадъци преди обезвреждане –  сортиране, 
трошене, уплътняване, рязане, кондициониране, разделяне, прегрупиране, 
смесване 

Дейност с код D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - D 12  от Приложение № 1 към ЗУО. 

 Физико-химично третиране на отпадъци 
Дейност с код D 9 Физико-химично третиране, непосочено на друго място в 

настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се 
обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 от Приложение № 1 към ЗУО.  

За всеки конкретен случай се определя начинът на третиране на съответния 
отпадък, прилагайки следните физико-химични и химични методи: 

- деемулгиране; 
- седиментиране; 
- разтваряне; 
- хидролиза; 
- неутрализация; 
- естерификация;  
- комплексообразуване; 
- иммобилизиране на опасните вещества в отпадъците с физична и химическа 

адсорбция; 
- солидификация (втвърдяване). 

ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ НА ПЛОЩАДКАТА (непопадащи в 
обхвата на приложение № 4 към ЗООС): 

 Постоянно съхраняване на отпадъци в контейнер „Б-Б куб“ с вместимост 
5м3/1бр. контейнер „Б-Б куб” - ноу-хау на „БалБок Инженеринг“АД 

Дейност с код D 12 Постоянно съхраняване (например съхраняване на контейнери в 
мини и т.н.) от Приложение № 1 към ЗУО. 

Генплан на площадката е даден в Приложение № 1 от настоящия годишен доклад. 

Закритият склад за съхраняване на опасни отпадъци представлява масивна 
двуетажна стоманобетонна сграда с височина 10,5 м., която е разположена на източната 
граница на имота. Сградата е със застроена площ 2027 кв. м., РЗП – 3391 кв. м. Складът е 
изцяло затворен, с бетонова водонепропусклива основа. Приеманите отпадъци се 
съхраняват на първия етаж на склада. 
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1.11 Производствен капацитет на инсталацията 
Максимален капацитет на инсталацията, която попада в обхвата на Приложение № 4 

на ЗООС: 
 

Наименование на инсталацията Позиция на дейност по 
Приложение № 4 на ЗООС 

Капацитет  
(t) 

Закрит склад за съхраняване на опасни отпадъци т. 5.5 5000 

 
През периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. в инсталацията са съхранявани 534,929 тона 

опасни отпадъци. 

Общото количество на съхраняваните отпадъци възлиза на 545,926 тона, като 
съхраняваните неопасни отпадъци са 10,997 тона. 

Количеството на съхранените отпадъци е изчислено съгласно Работна инструкция 
РИ-017 Определяне на годишни количества отпадъци на Площадка № 2 – Стара Загора - 
раздел 5.1 Изчисляване на годишното количество съхранени отпадъци в закрития склад 
за съхраняване на опасни отпадъци по Условие 4.2.1. от КР №473-Н0/2013 г. 

1.12 Организационната структура на дружеството, отнасяща се до управлението на 
околната среда 

Основните дейности на „БалБок Инженеринг“ АД са в областта на опазването на 
околната среда и устойчивото развитие, в частност управлението на отпадъци. Всички 
служители на дружеството и от ръководния и от изпълнителския състав имат отношение 
към управлението на околната среда в „БалБок Инженеринг“ АД. 

Структурирането на дейностите в „БалБок Инженеринг“ АД и организационната 
структура са представени в Приложение № 2 от настоящия годишен доклад (”Структура 
на дейностите” и ”Организационна структура”). 

1.13 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
РИОСВ, гр. Стара Загора 
гр. Стара Загора 6000 
ул. „Стара планина“ № 2, пк.143 
тел: 042/692 200 
факс: 042/602 447 

1.14 Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център 
гр. Пловдив  
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Адрес на Басейновата дирекция 
гр. Пловдив 4000 
ул. „Янко Сакъзов” № 35 
тел.:  032/604 720 
факс: 032/604 721 
 
офис на БДУВИБР-Пловдив в гр. Стара Загора  
гр. Стара Загора 6000 
ул. „Свети Отец Паисий” № 60, ет. 3, офис 8 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Съгласно комплексно разрешително КР № 473-Н0/2013 г. “БалБок Инженеринг” АД 
има задължението да прилага система за управление на околната среда. 

В „БалБок Инженеринг“ АД е внедрена и функционира единна Интегрирана система 
за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа (ИСУ) в 
съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
и OHSAS 18001:2007. ИСУ е сертифицирана от сертифициращия орган „Център за 
изпитване и европейска сертификация“ ЕООД (ЦИЕС) и дружеството притежава валидни 
сертификати до 2016 година. 

Интегрираната система за управление обхваща всички аспекти на дейността на 
дружеството, свързани с качественото изпълнение на продуктите и услугите, 
въздействията върху околната среда, безопасните и здравословни условия на труд и 
спазвайки изискванията на международните стандарти „БалБок Инженеринг“ АД е: 

 Определило и документирало обхвата на ИСУ; 

 Идентифицирало е процесите, обхванати от ИСУ и тяхното взаимодействие; 

 Определило е критерии за ефикасно функциониране и управление на процесите в 
обхвата на ИСУ; 

 Осигурило е ресурси (финансови, човешки, материално-технически), необходими за 
функциониране на процесите; 

 Извършва оперативен контрол при извършване на процесите с цел непрекъснатото 
им подобряване. 

На 26 февруари 2015 година „БалБок Инженеринг“ АД премина успешно втория 
надзорен одит на ИСУ, проведен от сертифициращия орган ЦИЕС ЕООД. Одитирани бяха 
функционирането на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, 
здравето и безопасността при работа и документите от ИСУ във всички обекти на 
дружеството. 
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Структура и отговорности: 

Структурата на Интегрираната система за управление в „БалБок Инженеринг“ АД и 
обхванатите от нея дейности са представени в Наръчника на Интегрираната система за 
управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, който е 
основен документ от ИСУ.  

Отговорностите на служителите от ръководния и изпълнителския състав в „БалБок 
Инженеринг“ АД са регламентирани в раздел № 5.4 „Отговорности, пълномощия и обмен 
на информация“ от Наръчника на ИСУ, длъжностните им характеристики и документите 
от ИСУ (оперативни процедури и работни инструкции). 

Съгласно Условие 5.1 на КР със заповеди на изпълнителния директор на „БалБок 
Инженеринг“ АД са определени лицата, отговорни за изпълнение на условията от 
комплексното разрешително и персонала, който ще извършва конкретни дейности по 
изпълнение на условията в разрешителното. 

Изготвени са: 
- Списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното, 

съдържащ данни за името, длъжността, местоположение на работното място, 
телефон за контакт и конкретните отговорности на съответното лице за 
изпълнение на условията в КР; 

- Списък на персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение 
на условията в разрешителното, съдържащ данни за името, длъжността, 
местоположение на работното място, телефон за контакт и конкретните 
дейности, които ще извършва съответния служител за изпълнение на условията 
в КР. 

Обучение: 
В „БалБок Инженеринг“ АД има утвърдена система за кадрови подбор и политика за 

насърчаване и стимулиране на професионалното развитие на човешките ресурси. Спазват 
се изискванията за правоспособност и квалификация, изисквани за изпълнението на 
работните процеси по отношение на качеството, опазването на околната среда и ЗБР. 
Персоналът притежава необходимата квалификация, опит и умения за извършване на 
дейностите по управление на отпадъците. 

Съгласно Условие 5.2 на КР в „БалБок Инженеринг“ АД се определят потребностите 
от обучения на персонала, провеждат се и се документират вътрешни и външни обучения 
на служителите за придобиване, допълване и/или поддържане на знанията и уменията за 
извършване на работните операции. 

Дейностите, свързани с обучението на служителите в „БалБок Инженеринг“ АД са 
регламентирани в оперативна процедура ОП- 006 Обучение на персонала. Обученията в 
дружеството се извършват по ежегодно разработван и утвърждаван от изпълнителния 
директор Годишен план-график за обучения на персонала. В дружеството има налични 
записи за проведените през 2014 г. вътрешни и външни обучения на служителите. 
Поддържат се досиета на служителите, които съдържат и копия от дипломи, 
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удостоверения и сертификати, доказващи квалификация, правоспособност и 
компетентност. 

Обмен на информация: 
В „БалБок Инженеринг“ АД има разработена и утвърдена оперативна процедура ОП-

004 Обмен на информация за вътрешен обмен на информация между различните нива и 
длъжности в дружеството. В оперативна процедура ОП-004 е регламентиран и пътя за 
обмен на информация с външните заинтересовани страни.  

„БалБок Инженеринг“ АД разработва и предоставя на компетентните органи отчети 
за дейностите с отпадъци, извършвани от дружеството. Отчетите се изготвят в 
съответствие с изискванията на нормативните актове и по техни образци. 

Редът и отговорностите при осъществяване на взаимоотношенията на дружеството с 
клиентите си при подготовката и сключването на договори за изпълнение на предлаганите 
от дружеството услуги, свързани с управлението на отпадъци са регламентирани в 
оперативна процедура ОП-009 Сключване на договори с клиенти. 

Съгласно Условие 5.3 на КР в „БалБок Инженеринг“ АД са изготвени и утвърдени 
списъци на лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното и на 
персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 
разрешителното. Списъците съдържат информация за името, длъжността, местоположение 
на работното място и телефон за контакт със съответния служител. Списъците с 
посочената информация са достъпни за всички служители. 

Изготвен е и Списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани 
съгласно условията на разрешителното (включително за спешни случаи), съдържащ 
техните адреси и начини за контакт. Списъкът е достъпен за всички служители. 

Документиране: 
Документите от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, 

здравето и безопасността при работа  на „БалБок Инженеринг“ АД включват:  

 Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа; 

 Общи и конкретни цели и програми по качество, околна среда, здраве и безопасност 
при работа; 

 Наръчник на ИСУ, описващ съдържанието и структурата на интегрираната система 
за управление и обхванатите от нея дейности; 

 Оперативни процедури, изисквани от стандартите ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, 
OHSAS 18001: 2007; 

 Работни инструкции; 

 Записи. 
Документите на  ИСУ  са структурирани в четири нива: 
 І ниво   – Наръчник на ИСУ / НИСУ / 
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 ІІ ниво  – Оперативни процедури / ОП / 

 ІІІ ниво – Работни инструкции, / РИ / 
 ІV ниво – Записи - документи, съдържащи информация, с която се доказва 

изпълнението на дейностите, процесите и операциите в дружеството. 
В „БалБок Инженеринг“ АД е създадена система за определяне и достъп до 

нормативните актове, приложими към дейностите, продуктите и услугите на дружеството. 
Дейностите, свързани с управлението на приложимите нормативни актове са 
регламентирани в действащата в дружеството оперативна процедура ОП-002 Правни и  
други документи. Нормативните актове и други документи, свързани с качеството, 
околната среда и ЗБР са идентифицирани в регистър (списък) Р-003/ОП-002, който се 
поддържа в електронен вид и е достъпен за ползване от всички служители на дружеството, 
чиято дейност е свързана с изисквания на нормативни актове и други документи. 
Извършва се периодичен преглед и актуализация на регистъра, като променените 
изисквания се съобщават на всички нива в дружеството. Съгласно Условие 5.4.1 на КР на 
площадката в землището на с. Хрищени е наличен и достъпен за служителите актуалния 
регистър на приложимите нормативни актове и други документи.  

В „БалБок Инженеринг“ АД действа оперативна процедура ОП-001 Управление на 
документите от интегрираната система. Процедурата регламентира реда, 
отговорностите и пълномощията при разработване, одобряване, утвърждаване, 
разпространение, изменение и архивиране на документите от ИСУ и определя формата и 
съдържанието на документите. Съгласно регламентите на процедурата е изготвен 
Регистър (списък) Р-002/ ОП-001 на актуалното състояние на документите от ИСУ, 
включващ всички валидни и действащи процедури и инструкции на площадката. 
Регистърът съдържа информация за номер и заглавие на документа (процедура, 
инструкция и др.), актуално издание, № и дата на влизане в сила на документа. Съгласно 
Условие 5.4.2. на площадката в землището на с. Хрищени е наличен Регистъра на 
актуалното състояние на документите от ИСУ и се съхранява от ръководителя на 
площадката на достъпно за всички служители място – в офиса на площадката. 

Действащите на площадката в землището на с. Хрищени оперативни процедури и 
работни инструкции, съгласно регламентите на оперативна процедура ОП-001 Управление 
на документите от интегрираната система се разпространяват до отговорните 
длъжностни лица чрез протокол за разпространение (приложение) към всеки документ в 
изпълнение на Условие 5.4.3. на КР. 

Управление на документите: 
Съгласно Условие 5.5.1 на КР актуализирането и извършването на промените в 

действащите документи от ИСУ в случай на промени в нормативната уредба, работата и 
управлението на инсталациите са описани в процедурата за управление на документите 
ОП-001 Управление на документите от интегрираната система. Процедурата 
регламентира реда, отговорностите и пълномощията при разработване, одобряване, 
утвърждаване, разпространение, изменение и архивиране на документите от ИСУ и 
определя формата и съдържанието на документите. Същата процедура регламентира и 
управлението на невалидните документи. Налични са и се поддържат: 
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 Регистър на измененията на Наръчника на ИСУ;  

 Регистър на актуалното състояние на документите от ИСУ;  

 Регистър на невалидните документи от ИСУ. 

Оперативно управление: 
В „БалБок Инженеринг“ АД функционира успешно Интегрирана система за 

управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, 
разработени и действащи  са процедурите и инструкциите,  изисквани от стандартите ISO 
9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 за оперативно управление. 

Съгласно Условие 5.6.1 на КР действащите оперативни документи (процедури и 
инструкции) са както следва: 

 ОП-013  Готовност за реагиране при извънредни ситуации 

 ОП-014  Идентифициране на несъответствия 

 ОП-016  Коригиращи и превантивни действия 

 РИ-012 Действия в случай на разливи/ разсипи и залпови замърсявания при 
аварийни ситуации (трето издание от 30.06.2014 г. в съответствие с Условие 14.4 
от КР) 

 РИ-015 Мониторинг на технически и емисионни показатели 

 РИ-016  Извършване на дейности с отпадъци на Площадка №2-Стара Загора 

 РИ-017 Определяне на годишни количества отпадъци на Площадка № 2-Стара 
Загора 

 Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 
емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии 
от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им - по Условие 
9.1.1 от КР 

 Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 
ограничаване на неорганизираните емисии на площадката, установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия - по 
Условие 9.1.2 от КР 

 Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества на 
площадката. Регистриране на оплаквания от миризми и предприемане на 
коригиращи действия - по Условие 9.2.2 и Условие 9.2.3 от КР 

 Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества 
образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното 
разрешително, установяване на причините за несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия - по Условие 11.7.3 от КР 
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 Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното 
съхраняване на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на 
причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи 
действия - по Условие 11.3.14 от КР 

 Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на 
отпадъците с условията на комплексното разрешително, на причините за 
установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - по 
Условие 11.4.3 от КР 

 Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, в 
т.ч. рециклирането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на 
причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи 
действия - по Условие 11.5.6 от КР 

 Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на 
отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за 
установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - по 
Условие 11.6.7 от КР 

 Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в 
канализацията (производствена, повърхностна или друга) на опасни течни 
вещества или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар - по 
Условие 14.2 от КР 

Списък на действащите документи (оперативни процедури и работни инструкции), 
имащи отношение към оперативното управление в дружеството:  

 ОП-007 Поддръжка на инфраструктурата 

 ОП-008 Закупуване/ доставяне на стоки и услуги 

 ОП-009 Сключване на договори с клиенти 

 ОП-010 Приемане и транспортиране на отпадъци 

 ОП-011 Подготовка и транспортиране на опасни отпадъци за обезвреждане 
или оползотворяване 

 РИ-003 Безопасна работа с мотокари 

 РИ-004 Безопасна работа при ръчно обработване на товари 

 РИ-008 Безопасна работа с опасни отпадъци 

 РИ-012 Действия в случай на разливи/ разсипи и залпови замърсявания при 
аварийни ситуации 

 РИ-013 Пожарна безопасност 

 РИ-015 Мониторинг на технически и емисионни показатели 

 РИ-016 Извършване на дейности с отпадъци на Площадка №2-Стара Загора 
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 РИ-017 Определяне на годишни количества отпадъци на Площадка № 2-
Стара Загора 

Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия: 
В изпълнение на Условие 5.7.1. е разработена и въведена в действие работна 

инструкция РИ-015 Мониторинг на технически и емисионни показатели. Инструкцията 
регламентира дейностите по планиране, извършване и документиране на мониторинга на 
ключови емисионни показатели; анализа и оценката на съответствието на стойностите на 
емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното; 
установяването на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи 
действия, а така също и отговорностите по изпълнение на тези дейности. 

Съгласно Условие 5.7.2. в дружеството се извършва периодична оценка на 
съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 
условията на разрешителното. След получаване на резултатите от проведения собствен 
мониторинг задължително се извършва оценка на съответствието между измерените 
стойности на емисионните показатели и определените (нормирани) стойности в условията 
на комплексното разрешително.  

В изпълнение на Условие 5.7.3. при идентифициране на несъответствия, те се 
документират съгласно регламентите на оперативна процедура ОП-014 Идентифициране 
на несъответствия и се регистрират във формуляр Ф-019/ОП-014 Идентифициране на 
несъответствия. Идентифицираните несъответствия се анализират с цел установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и по регламентите на оперативна процедура 
ОП-016 Коригиращи и превантивни действия се определят и документират възможните 
решения за отстраняване на несъответствията и/или причините довели до тях. 

В изпълнение на Условие 5.7.4. в „БалБок Инженеринг“ АД  е разработена и действа 
оперативна процедура ОП-002 Правни и други документи, коята регламентира 
периодичното оценяване на съответствието на извършваните в дружеството дейности с 
изискванията на приложимите нормативни и други външни документи. Оценката на 
съответствието включва преглед на спазването на приложимите и актуални изисквания на 
нормативните документи, изискванията на разрешителни документи, лицензии и други 
доброволно приети документи и записите, регламентирани в документите от ИСУ 
(оперативни процедури, работни инструкции), доказващи съответствието или 
несъответствието между изискванията и извършваните дейности. Ако при прегледа се 
установят съществуващи или потенциални несъответствия с правните и други изисквания 
по околна среда, здраве и безопасност при работа, ПАБ и транспортиране, длъжностните 
лица, извършващи оценката на съответствието, спазват регламентите на ОП–014 
Идентифициране на несъответствия и ОП-016 Коригиращи и превантивни действия и 
определят необходимите организационни и/или технически мерки за постигане на 
съответствие с нормативните изисквания. 
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Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. 
Съгласно Условия 5.8.1, 5.8.2. и 5.8.3. на КР в „БалБок Инженеринг“ АД действа 

оперативна процедура ОП-013 Готовност за реагиране при извънредни ситуации. 
Процедурата регламентира процеса, осигуряващ готовност и способност на персонала на 
дружеството за реагиране при възникване на  извънредни ситуации чрез ефективна 
организация на действията му (планиране и действия при аварии), отговорностите 
свързани с осъществяването на този процес, а така също и преразглеждането и 
актуализирането на процедурата, плана за действия при извънредни ситуации и 
инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка авария. 

През 2014 г. е актуализирана и издадена като трето издание работна инструкция РИ-
012 Действия в случай на разливи/ разсипи и залпови замърсявания при аварийни ситуации. 
Изготвена е Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при 
залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации по Условие 
14.4 от КР. 

На площадката, за която е издадено КР № 473-Н0/2013 г. действа разработен и 
утвърден План за предотвратяване и ликвидиране на аварии и евакуация на личния състав 
и пребиваващите на територията на ПСП - Стара Загора с оперативна част за действие 
и Програма за превантивни мерки. Ежегодно се проиграват симулирани извънредни 
ситуации от плана. Резултатите се документират в протоколи и демонстрираната готовност 
на персонала при проиграването се анализира. 

Записи: 
В „БалБок Инженеринг“ АД записите се изготвят и се съхраняват съгласно 

оперативна процедура ОП-003 Управление на записите. Записите от ИСУ се създават и 
съществуват в три регламентирани вида: 

 Записи, свободен текст (протоколи, спецификации, указания и др.); 

 Записи във форма, регламентирана в нормативни документи; 

 Записи върху въведени за целта на ИСУ формуляри и регистри. 
В дружеството се поддържа Регистър на записите Р-004/ОП-003, в който са 

регламентирани видовете записи, срокът на съхранение, отговорните лица, при които се 
съхраняват.  

Съгласно Условие 5.9 на КР в „БалБок Инженеринг“ АД се документират и 
съхраняват записи: 

 от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с 
изискванията на условията в комплексното разрешително; 

 за причините за установени несъответствия и предприети коригиращи действия; 

 от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на 
технологичното оборудване; 

 доказващи съответствие с условията на разрешителното; 
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 за резултатите от периодичната оценка на съответствието на извършваните в 
дружеството дейности с изискванията на приложимите нормативни и други външни 
документи. 

Докладване: 
Съгласно Условие 5.10 на КР 

- Настоящият годишен доклад по околна среда за изпълнение през 2014 г. на 
дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително № 473-Н0/2013 г. на 
„БалБок Инженеринг” АД, гр. София за площадка землище с. Хрищени, общ. 
Стара Загора е изготвен по образеца на годишен доклад съгласно “Методиката 
за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на 
годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
комплексно разрешително”, утвърдена със заповед на Министъра на околната 
среда и водите. Докладът се представя на хартиен и електронен носител в 
определения срок. 

- Дружеството е представило копия от протоколите от извършения през 2014 г. 
анализ на базовото състояние на почвите в РИОСВ-Стара Загора с писма изх. № 
ВА-92-ЮД/0640/26.06.2014 г. и изх. № ВА-92-ЮД/0691/04.07.2014 г. 

- С писмо изх. № ВА-92-ЮД/0696/04.07.2014 г. дружеството е представило в 
РИОСВ-Стара Загора в указания срок допълнителна информация (копия от 
допълнени инструкции и оценка) в изпълнение на предписания от констативен 
протокол № 000591 от 25.06.2014 г. от извършена планова проверка на 
площадката, за която е издадено КР № 473-Н0/2013 г., както следва: 

 Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 
неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 
неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 
ограничаването им - по Условие 9.1.1 от КР; 

 Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии на площадката, 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия - по Условие 9.1.2 от КР; 

 Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества на 
площадката. Регистриране на оплаквания от миризми и предприемане на 
коригиращи действия - по Условие 9.2.2 и Условие 9.2.3 от КР; 

 Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в 
канализацията (производствена, повърхностна или друга) на опасни течни 
вещества или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар - по 
Условие 14.2 от КР; 

 РИ-012 Действия в случай на разливи/ разсипи и залпови замърсявания 
при аварийни ситуации (трето издание от 30.06.2014 г.), включваща мерки за 
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ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на 
отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации - по Условие 14.4 от КР. 

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

В съответствие с изискванията на Условие 5.11.1 на КР след получаването на КР № 
473-Н0/2013 г., в „БалБок Инженеринг“ АД е извършен обстоен преглед и актуализиране 
на документите от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, 
здравето и безопасността при работа (ИСУ) съобразно поставените условия в 
комплексното разрешително. 

Към 31.12.2014 г. са актуализирани и преиздадени в нови издания 3 оперативни 
процедури и 1 работна инструкция. За привеждане в съответствие на документите от ИСУ 
с изискванията на условията от Комплексното разрешително са разработени и въведени в 
действие 11 нови инструкции, дневници и други документи, изискуеми от условията в КР. 

Ежегодно при прегледа на ИСУ от ръководството в „БалБок Инженеринг“ АД се 
анализират документите от ИСУ, измененията в нормативните актове и разрешителните 
документи, резултатността на процесите в обхвата на ИСУ и необходимостта от 
актуализация на действащата в дружеството система. 

Уведомяване: 
Съгласно Условие 7 на КР 

- Закритият склад за съхраняване на опасни отпадъци е действаща инсталация, 
извършваща дейност на основание издадено разрешение и последващите му 
изменения и допълнения по реда на Закона за управление на отпадъците. 
Заявлението за издаване на комплексно разрешително е подадено в 
законоустановения срок във връзка с разширяване на обхвата на дейностите, 
попадащи в Приложение № 4 от ЗООС, за които е необходимо издаване на КР 
(ЗИД на ЗООС, обн., ДВ, бр. 32/2012 г.). В тази връзка през отчетния период не 
са извършвани приемни изпитвания и въвеждане на обекта в експлоатация. Не е 
планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 2 от издаденото КР 
№ 473-Н0/2013 г. 

- През отчетния период не са регистрирани аварийни и други замърсявания на 
територията на площадката, за която е издадено КР (в т.ч. замърсявания на 
повърхностни и подземни води); не е възниквала заплаха за екологични щети и 
не са настъпвали такива. В издаденото КР № 473-Н0/2013 г. не са установени 
норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда и не се извършва 
такова изпускане. 

- Дружеството е представило копия от протоколите от извършения през 2014 г. е 
анализ на базовото състояние на почвите в РИОСВ-Стара Загора с писма изх. № 
ВА-92-ЮД/0640/26.06.2014 г. и изх. № ВА-92-ЮД/0691/04.07.2014 г. 
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1 Използване на вода 
При работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 

от ЗООС (Закрит склад за съхраняване на опасни отпадъци) и на територията на 
площадката не се използва вода за производствени (технологични) нужди. 

В КР № 473-Н0/2013 г. не са поставени други условия, свързани с използването на 
вода. 

През отчетния период на площадката не се използват и води за битови нужди. 

3.2 Използване на енергия 
В КР № 473-Н0/2013 г. не са поставени условия, свързани с консумацията на енергия. 

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
В КР № 473-Н0/2013 г. не са поставени условия, свързани с употребата на суровини, 

спомагателни материали и горива. 

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
В КР № 473-Н0/2013 г. не са поставени условия, свързани със съхранението на 

суровини, спомагателни материали, горива и продукти. 

4.  ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 
PRTR 
На площадката не се експлоатират инсталации по Приложение I от Регламент  

№ 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на 
замърсители. 

Не се извършва заустване на отпадъчни води във воден обект или канализационна 
мрежа и организирано изпускане на емисии в атмосферния въздух. Не се експлоатират 
пречиствателни съоръжения. 

В КР № 473-Н0/2013 г. не са поставени условия за докладване по Регламент  
№ 166/2006 в регистъра за изпускане и пренос на замърсители (интегрираната система за 
докладване). 
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4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
Съгласно Условие 9 на КР са предприети мерки за предотвратяване и ограничаване 

на неорганизирани емисии от извършваните дейности на площадката и емисии на 
интензивно миришещи вещества. 

В изпълнение на поставените условия в КР № 473-Н0/2013 г., свързани с 
неорганизирани емисии в атмосферата и интензивно миришещи вещества (Условие 9.1 и 
Условие 9.2) и съгласно структурата и организацията на документите от функциониращата 
в „БалБок Инженеринг“АД Интегрирана система за управление на качеството, околната 
среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на стандартите 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 са разработени и се прилагат 
следните инструкции и оперативни процедури: 

- Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 
емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези 
източници и предприемане на мерки за ограничаването им - по Условие 9.1.1 от КР № 473-
Н0/2013 г.; 

- Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 
ограничаване на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия - по Условие 9.1.2 от КР № 
473-Н0/2013 г.; 

- Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества на 
площадката. Регистриране на оплаквания от миризми и предприемане на коригиращи 
действия - по Условие 9.2.2 и Условие 9.2.3 от КР № 473-Н0/2013 г.; 

- Работна инструкция РИ-016 Извършване на дейности с отпадъци на Площадка № 2 
Стара Загора, в която са разписани мерките за предотвратяване и ограничаване на 
неорганизираните емисии, в т.ч. емисиите на прахообразни вещества, съгласно 
изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на 
вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии и мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите 
на интензивно миришещи вещества на площадката и недопускане разпространението на 
миризми извън границите на площадката. 

- Оперативна процедура ОП-014 Идентифициране на несъответствия, определяща 
реда, изискванията и отговорностите на длъжностните лица /персонала/ в ”БалБок 
Инженеринг” АД при идентифициране на действителни и потенциални несъответствия, 
отнасящи се до продукт, процес и документ от Интегрираната система за управление на 
качеството, околната среда, ЗБР и Комплексно разрешително № 473-НО/2013 г., 
анализиране на идентифицираните реални несъответствия и определяне на причините 
довели до тях; отстраняване на действителни несъответствия чрез определяне и 
изпълнение на коригиращи действия; определяне и извършване на превантивни действия 
за предотвратяване на потенциални несъответствия, както и начина на документирането 
им, в т.ч.: 
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 периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 
площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези 
източници и предприемане на мерки за ограничаването им; 

 периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 
ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия; 

 периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване 
емисиите на интензивно миришещи вещества. 

- Оперативна процедура ОП-016 Коригиращи и превантивни действия, определяща 
реда, изискванията, взаимоотношенията, компетенциите и отговорностите на 
длъжностните лица /персонала/ в ”БалБок Инженеринг” АД за предприемане на 
коригиращи и превантивни действия при идентифицирани действителни и потенциални 
несъответствия, отнасящи се до продукт, процес и документ от ИСУ и Комплексно 
разрешително № 473-НО/2013 г., както и начина на документирането им, в т.ч. 
предприемане на коригиращи и превантивни действия с цел своевременно отстраняване на 
причината за констатирано несъответствие при: 

 установяване на източници на неорганизирани емисии на площадката; 

 установяване на източници на интензивно миришещи вещества на 
площадката; 

 неспазване на определените мерки за предотвратяване и ограничаване на 
неорганизираните емисии и емисите на интензивно миришещите вещества. 

Прилаганите мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии 
от извършваните дейности на площадката, емисии на интензивно миришещи вещества и 
недопускане разпространението на миризми извън границите на площадката са: 

- Не се приемат отпадъци от техните притежатели в насипно състояние, 
неопаковани или опаковани в неподходящи опаковки, осигуряващи сигурното 
им затваряне; 

- Съхраняването и третирането на приетите отпадъци се извършва единствено в 
закрития склад;  

- Отпадъците, в т.ч тези с мирис се съхраняват в специализирани опаковки, в 
зависимост от вида им (туби; бидони; варели; контейнери тип IBC за течности с 
вместимост 1 куб. м; гъвкави контейнери за насипни товари тип IBC /биг-
бегове/ за твърди отпадъци), осигуряващи плътно затваряне, минимизиране и 
елиминиране на неорганизирани емисии и емисии на интензивно миришещи 
вещества в околната среда.; 

- При евентуално нарушаване на целостта на опаковките се предприемат 
незабавни действия за прехвърлянето на съдържимото в изправни опаковки; 

- Товаро-разтоварните работи се извършват на определените за целта места - 
товарен портал изток за разтоварване на отпадъците от превозното средство, с 
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което се доставят на площадката и товарен портал запад за натоварване на 
отпадъците на превозните средства, с които се транспортират извън площадката. 

Резултати от прилагането на инструкциите за оценка на наличието на източници 
на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества на площадката и 
резултати от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на 
неорганизирани емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от 
дейностите, извършвани на площадката: 

- Инструкция по Условие 9.1.1 от КР - извършени са седем проверки за наличието 
на източници на неорганизирани емисии на площадката, при които не са 
идентифицирани източници на неорганизирани емисии; 

- Инструкция по Условие 9.1.2 от КР  - извършени са седем оценки на спазването 
на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии на 
площадката, при които е констатирано съответствие /спазване на 
регламентираните мерки/; 

- Инструкция по Условие 9.2.2 и Условие 9.2.3 от КР: 

 извършени са тринадесет оценки на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества 
на площадката, при които е констатирано съответствие /спазване на 
регламентираните мерки/; 

 извършени са седем проверки за наличието на миризми на границата на 
площадката, при които не е установено наличие на миризми; 

 няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, 
извършвани на площадката. 

Резултатите от прилагането на инструкциите за оценка на наличието на източници на 
неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества на площадката и резултатите от 
изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизирани емисии и 
емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите, извършвани на 
площадката са документирани и записите се съхраняват на площадката, съгласно Условие 
9.4 от КР № 473-Н0/2013 г. 

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

4.3.1 Емисии на производствени води  
На територията на площадката не се използват води за производствени нужди, 

респективно не се заустват такива във воден обект или канализационна мрежа. 
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4.3.2 Емисии на охлаждащи води  
Извършваните дейности и процеси на територията на площадката не изискват 

охлаждащи води, респективно не се използват охлаждащи води и не се заустват такива, 
във воден обект или канализационна мрежа. 

4.3.3 Емисии на битово-фекални води  
Съгласно Условие 10 на КР 
През отчетния период на площадката не се използват води за битови нужди, съгласно 

Заповед № 42/09.08.2013 г. на изпълнителния директор на „БалБок Инженеринг“АД и 
писмо изх. № ПВ-63/10.05.2014 г. на Басейнова дирекция за управление на водите 
Източнобеломорски район с център Пловдив, респективно не се заустват битово-фекални 
води във воден обект и канализационна мрежа.  

По тази причина отпада необходимостта от изграждане на водоплътна изгребна яма 
за битово-фекални води и канализационна мрежа към нея, както и разработване на 
Инструкция по Условие 10.1.2. 

4.3.4 Емисии на дъждовни води  
Дъждовни води от площадката не се заустват във воден обект или канализационна 

мрежа.  

4.4 Управление на отпадъците 

Дейностите с отпадъци на площадката се извършват при стриктно спазване на 
законодателството по управление на отпадъците и поставените условия в КР № 473-
Н0/2013 г. 

Съгласно Условие 11.1 Образуване на отпадъци 
Обобщените количества на образуваните отпадъци през отчетния период (01.01.2014 

– 31.12.2014 г.) са докладвани в Таблица 4.4-1. 
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Таблица № 4.4-1: Образуване на отпадъци през отчетния период 
Отпадък Код Годишно количество Годишно количество измерено за 

единица продукт 
Временно 

съхранение на 
площадката 

Транспортиране – 
собствен 

транспорт/външна 
фирма 

Съответ 
ствие 

Количества 
определени с 

КР 
t/y 

Реално 
измерено 

t/y 

Количества 
определени с КР 

Реално измерено 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА 

Компоненти, отстранени 
от излязло от употреба 

оборудване, различни от 
упоменатите в код 16 02 15 

16 02 16 250 0 Няма зададени - - - ДА 

Алкални батерии (с 
изключение на 16 06 03) 16 06 04 1 0 Няма зададени - - - ДА 

Други батерии и 
акумулатори 16 06 05 1 0 Няма зададени - - - ДА 

Предварително смесени 
отпадъци, съставени само 

от неопасни отпадъци 

19 02 03 200 0 Няма зададени - - - ДА 

Утайки от физико – 
химично обработване, 

различни от упоменатите в 
19 02 05 

19 02 06 100 0 Няма зададени - - - ДА 

Стабилизирани отпадъци, 
различни от упоменатите в 

19 03 04 

19 03 05 2000 0 Няма зададени - - - ДА 

Втърдени отпадъци, 
различни от упоменатите в 

19 03 06 
19 03 07 2000 0 Няма зададени - - - ДА 

Втърдени отпадъци, 
различни от упоменатите в 19 03 07 2000 0 Няма зададени - - - ДА 
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Отпадък Код Годишно количество Годишно количество измерено за 
единица продукт 

Временно 
съхранение на 
площадката 

Транспортиране – 
собствен 

транспорт/външна 
фирма 

Съответ 
ствие 

Количества 
определени с 

КР 
t/y 

Реално 
измерено 

t/y 

Количества 
определени с КР 

Реално измерено 

19 03 06 
Хартия и картон 19 12 01 60 0 Няма зададени - - - ДА 

Черни метали 19 12 02 200 16,450 Няма зададени - 

Предварително 
съхраняване 

съгласно Условие 
11.3.12. на 

обособена част от 
Площадка № 1 
/Закрит склад/ 

Собствен транспорт 
съгласно Условие  
11.5.1. - 16,450 т 

 
ДА 

Цветни метали 19 12 03 50 0 Няма зададени - - - ДА 
Пластмаса и каучук 19 12 04 75 0 Няма зададени - - - ДА 

Стъкло 19 12 05 10 0 Няма зададени - - - ДА 
Дървесни материали, 

различни от упоменатите в 
19 12 06 

19 12 07 50 0 Няма зададени - - - ДА 

Текстилни материали 19 12 08 10 0 Няма зададени - - - ДА 
Други отпадъци 

(включително смеси от 
материали) от механично 
третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 
19 12 11 

19 12 12 2000 0 Няма зададени - - - ДА 

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА 

Други моторни, смазочни 
и масла за зъбни предавки 13 02 08* 1 0 Няма зададени - - - ДА 

Изолационни или 
топлопредаващи масла, 

съдържащи PCBs 
13 03 01* 250 0 Няма зададени - - - ДА 

Други изолационни и 
топлопредаващи масла 13 03 10* 1 0 Няма зададени - - - ДА 
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Отпадък Код Годишно количество Годишно количество измерено за 
единица продукт 

Временно 
съхранение на 
площадката 

Транспортиране – 
собствен 

транспорт/външна 
фирма 

Съответ 
ствие 

Количества 
определени с 

КР 
t/y 

Реално 
измерено 

t/y 

Количества 
определени с КР 

Реално измерено 

Хлорофлуоровъглеводоро
ди, HCFC, HFC 14 06 01* 20 0 Няма зададени - - - ДА 

Трансформатори и 
кондензатори, съдържащи 

PCBs 
16 02 09* 5 0 Няма зададени - - - ДА 

Опасни компоненти, 
отстранени от излязло от 

употреба оборудване 
16 02 15* 50 0 Няма зададени - - - ДА 

Оловни акумулаторни 
батерии 16 06 01* 5 0 Няма зададени - - - ДА 

Ni – Cd батерии 16 06 02* 5 0 Няма зададени - - - ДА 
Живак – съдържащи 

батерии 16 06 03* 1 0 Няма зададени - - - ДА 

Разделно събран 
електролит от батерии и 

акумулатори 
16 06 06* 2 0 Няма зададени - - - ДА 

Изолационни материали, 
съдържащи азбест 17 06 01* 5 0 Няма зададени - - - ДА 

Предварително смесени 
отпадъци, съдържащи 

поне един опасен отпадък 
19 02 04* 500 0 Няма зададени - - - ДА 

Утайки от физико-
химично обработване, 

съдържащи опасни 
вещества 

19 02 05* 200 0 Няма зададени - - - ДА 

Масла и концентрати от 
сепариране/ разделяне 19 02 07* 50 0 Няма зададени - - - ДА 

Други отпадъци, 
съдържащи опасни 

вещества 
19 02 11* 2000 259,312 Няма зададени - 

Предварително 
съхраняване 

съгласно Условие 
11.3.11. на 

обособена част от 

Външна фирма, 
съгласно Условие 

11.6.1. - 259,312 тона, 
при условията на 

издадено съгласие за 

ДА 
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Отпадък Код Годишно количество Годишно количество измерено за 
единица продукт 

Временно 
съхранение на 
площадката 

Транспортиране – 
собствен 

транспорт/външна 
фирма 

Съответ 
ствие 

Количества 
определени с 

КР 
t/y 

Реално 
измерено 

t/y 

Количества 
определени с КР 

Реално измерено 

Площадка № 1 
/Закрит склад/ 

трансграничен превоз 
на отпадъци съгласно 
Глава  пета, раздел IV   

на ЗУО 
Отпадъци, маркирани като 

опасни, частично 
стабилизирани 

19 03 04* 2000 0 Няма зададени - - - ДА 

Втвърдени отпадъци, 
маркирани като опасни 19 03 06* 2000 0 Няма зададени - - - ДА 

Дървесни материали, 
съдържащи опасни 

вещества 
19 12 06* 50 0 Няма зададени - - - ДА 

Други отпадъци 
(включително смеси от 

материали) от механично 
третиране на отпадъци, 

съдържащи опасни 
вещества 

19 12 11* 2000 0 Няма зададени - - - ДА 

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 20 0 Няма зададени - - - ДА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 4,57 0 Няма зададени - - - ДА 

Утайки от септични ями 20 03 04 0,3 0 Няма зададени - - - ДА 
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Съгласно Условие 11.2 Приемане на отпадъци за третиране 
През отчетния период са приети следните отпадъци: 

02 01 08* Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества 
04 02 19* Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи 
опасни вещества 
06 01 01* Сярна и серниста киселина 

07 06 09* Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти 
08 01 11* Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни 
вещества 
08 01 13* Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни 
вещества 
08 01 15* Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 
08 01 17* Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 
08 03 07  Утайки от воден разтвор,съдържащи печатарски мастила 

08 03 16* Отпадъчни разтвори от ецване/ гравиране 
08 03 17* Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества 

08 04 09* Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 

08 04 13* Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи 
материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 
10 01 04* Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво 

10 10 07* Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни 
вещества 

10 10 09* Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества 
10 10 15* Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества 

11 01 09* Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества 
11 01 13*Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества 

11 01 98* Други отпадъци, съдържащи опасни вещества 
11 03 01* Отпадъци, съдържащи цианиди 

12 01 08* Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи 
12 01 09* Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи 
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13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 

13 01 11* Синтетични хидравлични масла 
13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 

13 02 06* Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 
13 03 07* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа 

13 03 10* Други изолационни и топлопредаващи масла 
13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 

14 06 03* Други разтворители и смеси от разтворители 
15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 
вещества 
15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 
16 01 07* Маслени филтри 

16 01 13* Спирачни течности 
16 03 03* Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества 

16 03 04   Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 
16 03 05* Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества 

16 05 06* Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се 
от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични 
вещества и смеси с висока степен на чистота 
16 05 07* Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, 
състоящи се от или съдържащи опасни вещества 
16 05 08* Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, 
състоящи се от или съдържащи опасни вещества 

16 05 09   Отпадъчни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, неупоменати в 
06 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 
16 07 08* Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 

17 05 03* Почва и камъни, съдържащи опасни вещества 
17 06 05* Строителни материали, съдържащи азбест 

18 01 09   Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 
19 02 05* Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества 

19 09 04   Отработен активен въглен 
20 01 19* Пестициди 
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Всички приети отпадъци са разрешени за приемане. 

Отпадъците са приети на основание сключени договори и направени заявки от 
техните притежатели. Приемането е извършено по изготвени графици от „БалБок 
Инженеринг“ АД, съгласувани с притежателите на отпадъците. Съгласно клаузите на 
сключените договори и образците на приложенията към тях, притежателите на отпадъците 
са задължени да предоставят информация за вида (код и наименование) и количеството на 
заявените за приемане отпадъци; данни за физическите характеристики и химическия 
състав на отпадъците и специфична информация за отпадъците, за да бъде оценена 
пригодността им за третиране в Закрития склад за съхраняване на опасни отпадъци. 

Приемането и обработването на заявките; изготвянето, уточняването и изпълнението 
на графика за приемане на отпадъци се извършва от служителите на дружеството съгласно 
оперативна процедура ОП-010 Приемане и транспортиране на отпадъци. 

Всички дейности с отпадъци на площадката се извършват съгласно разработена 
инструкция РИ-016 Извършване на дейности с отпадъци на Площадка № 2 - Стара 
Загора.  

При приемане на заявените отпадъци на територията на площадката с цел 
извършване на операции по оползотворяване и обезвреждане, персоналът на „БалБок 
Инженеринг“ АД извършва следните действия: 

  проверка на придружаващата отпадъците документация; 

  визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с 
представената от притежателите им информация и документация; 

Ако видът и състоянието на отпадъците не отговарят на предварително 
предоставената информация от притежателите им, не се извършва приемане на 
площадката и се предприемат действия за връщането им съгласно клаузите на 
сключения договор със съответното лице и Декларацията за обратно приемане, 
неразделна част от договора. През отчетния период не е установено несъответствие 
между вида и състоянието на приеманите отпадъци и предоставената от 
притежателите им информация и документация. 

  разтоварване на отпадъците от превозното средство, с което са доставени на 
определено за целта място – товарен портал изток /приемна зона за отпадъци/; 

  разпределяне на отпадъците в обособените и обозначени участъци на закрития склад 
за съхраняване на отпадъци (според видовете/кодовете на отпадъците), където се 
извършва тяхното съхраняване и последващо третиране; 

  попълване на отчетната книга на площадката с отразяване на кодовете на приетите 
отпадъци и измереното количество от приемо-предавателните протоколи 
/съпроводителни документи/ и идентификационните документи /при приемане на 
опасни отпадъци/. 

При приемане на опасни отпадъци на територията на площадката е заверен Раздел 
„В“ от Идентификационния документ по приложение № 8 от Наредба № 2 от 22 януари 
2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, а от 20.06.2014 г. – по 
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Приложение № 8 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.). Екземпляр № 6 от Идентификационния 
документ е изпратен на притежателя на отпадъка, екземпляр № 4 е изпратен в РИОСВ, на 
чиято територия се намира притежателят на отпадъка /товародателят/, а екземпляр № 5 – 
на РИОСВ – Стара Загора, на чиято територия се намира площадката, за която е издадено 
КР № 473-Н0/2013 г. 

Съгласно Условие 11.3 Предварително съхраняване на отпадъци 
През отчетния период е извършено предварително съхраняване на образувани 

отпадъци с код и наименование, както следва: 
19 02 11* Други отпадъци, съдържащи опасни вещества 

19 12 02 Черни метали. 
Предварителното съхраняване на отпадъците е извършено в обособен участък от 

закрития склад за съхраняване на отпадъци /зона за временно съхраняване на отпадъци 
след третиране на първия етаж/ - обозначена като Площадка № 1 на Схемата с означено 
местоположение на площадките за съхраняване, представена в Приложение № 3 към 
настоящия годишен доклад. Участъкът е отделен и обозначен с надписи за вида на 
отпадъците, които се съхраняват в него.  

Цялата площ на закрития склад, в т.ч. участъкът, в който е извършено 
предварителното съхраняване на образуваните отпадъци с посочените кодове и 
наименования, е с трайна настилка от водонепропусклив бетон. 

Образуваните опасни отпадъци с код и наименование 19 02 11* Други отпадъци, 
съдържащи опасни вещества са опаковани и подготвени за транспортиране в съответствие 
с оперативна процедура ОП-011 Подготовка и транспортиране на опасни отпадъци за 
обезвреждане или оползотворяване. Отпъдъците са опаковани в специализирани 
опаковки, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. При 
опаковането на опасните отпадъци са използвани опаковки с маркировка за съответствие, 
поставена от производителя (ООН/ UN маркировка), отговарящи на изискванията на 
Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (АDR). Всяка опаковка е 
етикетирана с ООН/ UN номер и със знаци за опасност. 

Съгласно Условие 11.4 Транспортиране  на отпадъци 
През отчетния период извън територията на площадката са транспортирани отпадъци 

с код и наименование, както следва: 
06 01 01* Сярна и серниста киселина 

06 01 06*Други киселини 
06 04 04* Отпадъци, съдържащи живак 

11 03 01* Отпадъци, съдържащи цианиди 
16 03 03* Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества 
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16 03 04 Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 

16 03 05* Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества 
16 05 04* Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни 

вещества 
16 05 06* Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, 

състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни 
химични вещества и смеси с висока степен на чистота 

16 05 07* Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на 
чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 

16 05 08* Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на 
чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 
17 06 01* Изолационни материали, съдържащи азбест 

18 01 09 Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 
19 02 11* Други отпадъци, съдържащи опасни вещества 

19 12 02 Черни метали 
Всички отпадъци са разрешени за транспортиране по Условие 11.4 от КР №473-

Н0/2013 г. 
Отпадъците с кодове 04 04 04*, 16 05 04*, 16 06 01*, 17 06 01* и 19 12 02 са 

транспортирани с транспортни средства на „БалБок Инженеринг“ АД на основание 
притежаван регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО до друга площадка на дружеството 
с издадено разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за третиране на отпадъци с тези кодове. 

Отпадъците с код 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии са транспортирани с 
транспортни средства на „БалБок Инженеринг“ АД на основание притежаван 
регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО до площадка на „Монбат“ АД в гр. Монтана с 
издадено комплескно разрешително № 2-Н2/2013 г. за оползотворяване на отпадъци с този 
код. 

Отпадъците с кодове 06 01 01*, 06 01 06*, 11 03 01*, 16 03 03*, 16 03 04, 16 03 05*, 16 
05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 18 01 09 и 19 02 11* са изнесени за обезвреждане извън 
територията на РБългария при условията на издадени съгласия за трансграничен превоз на 
отпадъци съгласно Глава Пета, раздел ІV от ЗУО. Изготвени са изискуемите 
съпроводителни документи, които придружават товара съгласно Регламент 1013/2006 
относно превози на отпадъци и Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе 
(АDR). 
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Съгласно Условие 11.5 Оползотворяване на отпадъции и Условие 11.6 Обезвреждане 
на отпадъци 

Извършваните дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци през 
отчетния период (01.01.2014 – 31.12.2014 г.) са представени в Таблица № 4.4-2 Таблица 
№4.4-3. 

Таблица № 4.4-2: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приети през 
отчетния период (01.01.2014 – 31.12.2014 г.) 

Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

Агрохимични 
отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

02 01 08* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 9, 

съгласно 
Условие 11.6.6 

15,700 т 

- ДА 

Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води на 
мястото на 
образуване, 
съдържащи опасни 
вещества 

04 02 19* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

3,003 т 

- ДА 

Сярна и серниста 
киселина 

06 01 01* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

14,297 т 
Операция D 14, 

съгласно 
Условие 11.6.3. 

26,255 т 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  
11.6.1. - 26,255 т 

Отпадъците са 
изнесени за 

обезвреждане 
(операция D 10) при 

условията на издадено 
съгласие за 

трансграничен превоз 
 
 

ДА 

Други киселини 06 01 06* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 14, 

съгласно 
Условие 11.6.3. 

1,105 т 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  

11.6.1. - 1,105 т 
Отпадъците са 

изнесени за 
обезвреждане 

(операция D 10) при 
условията на издадено 

съгласие за 
трансграничен превоз 

ДА 

Отпадъци, 
съдържащи живак 

06 04 04* - ДА 
Операция D 15, 

 ДА 
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Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

Халогенирани 
утайки от 
филтруване и 
отработени 
абсорбенти 

07 06 09* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Отпадъчни бои и 
лакове, съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

08 01 11* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

1,343 т 

- ДА 

Утайки от бои или 
лакове, съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

08 01 13* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Утайки от водни 
разтвори, 
съдържащи бои или 
лакове, съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

08 01 15* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

 

- ДА 

Отпадъци от 
отстраняване на бои 
или лакове, 
съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

08 01 17* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

 

- ДА 

Утайки от воден 
разтвор,съдържащи 
печатарски мастила 

08 03 07   - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Отпадъчни 
разтвори от 
ецване/гравиране 

08 03 16* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,349 т 

- ДА 
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Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъчен тонер за 
печатане, 
съдържащ опасни 
вещества 

08 03 17* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,200 т 

- ДА 

Отпадъчни 
лепила/адхезиви и 
уплътняващи 
материали, 
съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

08 04 09* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

 

- ДА 

Утайки от лепила/ 
адхезиви и уплът- 
няващи материали, 
различни от упоме- 
натите в 08 04 11 

08 04 12 - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,210 т 

- ДА 

Утайки от водни 
разтвори, 
съдържащи 
лепила/адхезиви 
или уплътняващи 
материали, 
съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

08 04 13* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

 

- ДА 

Разтвори от 
офсетов проявител 
на водна основа 

09 01 02* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,021 т 

- ДА 

Увлечена/летяща 
пепел и пепел от 
котли за изгаряне 
на течно гориво 

10 01 04* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

- ДА 
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Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,260 т 
Използвани 
отпадъчни леярски 
сърца, матрици и 
пресформи, 
съдържащи опасни 
вещества 

10 10 07* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

 

- ДА 

Прах от отпадъчни 
газове, съдържащ 
опасни вещества 

10 10 09* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

1,500 т 

- ДА 

Отпадъчни 
индикатори на 
пукнатини, 
съдържащи опасни 
вещества 

10 10 15* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

13,995 т 

- ДА 

Утайки и филтърен 
кек, съдържащи 
опасни вещества 

11 01 09* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

1,706 т 

- ДА 

Отпадъци от 
обезмасляване, 
съдържащи опасни 
вещества 

11 01 13* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Други отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

11 01 98* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,477 т 

- ДА 

Отпадъци, 
съдържащи 
цианиди 

11 03 01* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  

11.6.1. - 4,687 т 
Отпадъците са 

ДА 
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Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

Операция D 13, 
съгласно 

Условие 11.6.4. 
2,569 т 

Операция D 14, 
съгласно 

Условие 11.6.3. 
4,687 т 

изнесени за 
обезвреждане 

(операция D 10) при 
условията на издадено 

съгласие за 
трансграничен превоз 

Машинни емулсии 
и разтвори, 
съдържащи 
халогенни елементи 

12 01 08* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,012 т 

- ДА 

Машинни емулсии 
и разтвори, 
несъдържащи 
халогенни елементи 

12 01 09* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,600 т 

- ДА 

Утайки от машинно 
обработване, 
съдържащи опасни 
вещества 

12 01 14* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

11,600 т 

- ДА 

Отработени 
шлифовъчни тела и 
материали за 
шлифоване, 
съдържащи опасни 
вещества 

12 01 20* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

1,140 т 

- ДА 

Нехлорирани 
хидравлични масла 
на минерална 
основа 

13 01 10* ДА 
Операция R 13, 

съгласно 
Условие 11.5.2. 

ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Синтетични 
хидравлични масла 

13 01 11* ДА 
Операция R 13, 

съгласно 
Условие 11.5.2. 

ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Нехлорирани 13 02 05* - ДА - ДА 
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Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

моторни, смазочни 
и масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа 

Операция D 15, 
съгласно 

Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,726 т 
Синтетични 
моторни и смазочни 
масла и масла за 
зъбни предавки 

13 02 06* ДА 
Операция R 13, 

съгласно 
Условие 11.5.2. 

ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла на минерална 
основа 

13 03 07* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,200 т 

- ДА 

Други изолационни 
и топлопредаващи 
масла 

13 03 10* ДА 
Операция R 13, 

съгласно 
Условие 11.5.2. 

ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Утайки от 
маслоуловителни 
шахти (колектори) 

13 05 03* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

2,700 т 

- ДА 

Други разтворители 
и смеси от 
разтворители 

14 06 03* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,735 т 

- ДА 

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

15 01 10* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

71,682 т 

- ДА 

Абсорбенти, 
филтърни 

15 02 02* - ДА 
Операция D 15, 

- ДА 
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Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

материали 
(включително 
маслени филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи за 
изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

103,817 т 

Маслени филтри 16 01 07* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,545 т 

- ДА 

Спирачни 
накладки, 
съдържащи азбест 

16 01 11* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,040 т 

- ДА 

Спирачни течности 16 01 13* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Неорганични 
отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

16 03 03* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 14, 

съгласно 
Условие 11.6.3. 

1,504 т 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  

11.6.1. - 1,504 т 
Отпадъците са 

изнесени за 
обезвреждане 

(операция D 10) при 
условията на издадено 

съгласие за 
трансграничен превоз 

ДА 

Неорганични 
отпадъци, различни 
от упоменатите в 16 
03 03 

16 03 04 - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 14, 

съгласно 
Условие 11.6.3. 

1,309 т 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  

11.6.1. - 1,309 т 
Отпадъците са 

изнесени за 
обезвреждане 

(операция D 10) при 
условията на издадено 

съгласие за 
трансграничен превоз 

ДА 

Органични 
отпадъци, 

16 03 05* - ДА 
Операция D 15, 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  

ДА 
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Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

съдържащи опасни 
вещества 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

4,610 т 
Операция D 14, 

съгласно 
Условие 11.6.3. 

5,974 т 

11.6.1. - 1,309 т 
Отпадъците са 

изнесени за 
обезвреждане 

(операция D 10) при 
условията на издадено 

съгласие за 
трансграничен превоз 

Газове в съдове под 
налягане 
(включително 
халони), 
съдържащи опасни 
вещества 

16 05 04* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

 
 

ДА 

Лабораторни 
химични вещества 
и смеси с висока 
степен на чистота, 
състоящи се от или 
съдържащи опасни 
вещества, 
включително смеси 
от лабораторни 
химични вещества 
и смеси с висока 
степен на чистота 

16 05 06* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 14, 

съгласно 
Условие 11.6.3. 

1,528 т 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  

11.6.1. - 1,528 т 
Отпадъците са 

изнесени за 
обезвреждане 

(операция D 10) при 
условията на издадено 

съгласие за 
трансграничен превоз 

 
 

ДА 

Отпадъчни 
неорганични 
химични вещества 
и смеси с висока 
степен на чистота, 
състоящи се от или 
съдържащи опасни 
вещества 

16 05 07* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 14, 

съгласно 
Условие 11.6.3. 

0,083 т 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  

11.6.1. - 0,083 т 
Отпадъците са 

изнесени за 
обезвреждане 

(операция D 10) при 
условията на издадено 

съгласие за 
трансграничен превоз 

ДА 

Отпадъчни 
органични химични 
вещества и смеси с 
висока степен на 
чистота, състоящи 
се от или 
съдържащи опасни 
вещества 

16 05 08* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

12,000 т 
Операция D 14, 

съгласно 
Условие 11.6.3. 

3,988 т 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  

11.6.1. - 3,988 т 
Отпадъците са 

изнесени за 
обезвреждане 

(операция D 10) при 
условията на издадено 

съгласие за 
трансграничен превоз 

ДА 
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Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъчни 
химични вещества 
и смеси с висока 
степен на чистота, 
неупоменати в 06 
05 06, 16 05 07 или 
16 05 08 

16 05 09 - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

16 06 01* ДА 
Операция R 13, 

съгласно 
Условие 11.5.2. 

- Монбат 
Рисайклинг ЕАД 
съгласно Условие  

11.5.1. - 0,677 т 
Отпадъците са 
предадени за 

оползотворяване  
(операции R 13и R 12) 

ДА 

Отпадъци, 
съдържащи масла и 
нефтопродукти 

16 07 08* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,194 т 

- ДА 

Почва и камъни, 
съдържащи опасни 
вещества 

17 05 03* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Изолационни 
материали, 
съдържащи азбест 

17 06 01* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

 ДА 

Строителни 
материали, 
съдържащи азбест 

17 06 05* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 

- ДА 

Лекарствени 
продукти, различни 
от упоменатите в 18 
01 08 

18 01 09 - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 14, 

съгласно 
Условие 11.6.3. 

0,132 т 
 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  

11.6.1. - 0,132 т 
Отпадъците са 

изнесени за 
обезвреждане 

(операция D 10) при 
условията на издадено 

съгласие за 
трансграничен превоз 

ДА 

Увлечена/летяща 
пепел, съдържаща 
опасни вещества 

19 01 13* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

- ДА 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение през 2014 г. на дейностите, за които е издадено 
 комплексно разрешително № 473-Н0/2013 г.на „БалБок Инженеринг” АД, гр. София, 

 площадка землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора 
 

 март, 2015 год. 41 

Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,587 т 
Утайки от физико-
химично 
обработване, 
съдържащи опасни 
вещества 

19 02 05* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

1,807 т 

- ДА 

Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води от 
населени места 

19 08 05 - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

2,120 т 

- ДА 

Наситени или 
отработени 
йонообменни смоли 

19 08 06* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,015 т 

- ДА 

Утайки, съдържащи 
опасни вещества от 
биологично 
пречистване на 
промишлени 
отпадъчни води 

19 08 11* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

1,500 т 

- ДА 

Отработен активен 
въглен 

19 09 04 - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,051 т 

- ДА 

Пестициди 20 01 19* - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 9, 

съгласно 

- ДА 
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Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

Условие 11.6.6 
26,320 т 

Бои, мастила, 
лепила/адхезиви и 
смоли, различни от 
упоменатите в 20 01 
27 

20 01 28 - ДА 
Операция D 15, 

съгласно 
Условие 11.6.2. 
Операция D 13, 

съгласно 
Условие 11.6.4. 

0,222 т 

- ДА 

 

Таблица № 4.4-3: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, образувани през 
отчетния период (01.01.2014 – 31.12.2014 г.) при експлоатацията на инсталацията по 
Условие 2 (Закрит склад за съхраняване на опасни отпадъци) 

Отпадък Код Оползотворя- 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

Други отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

19 02 11* - Операция D 12 
съгласно 
Условие  
11.6.5. 

23,020 т 
Площадка № 3 

SAVA GmbH 
съгласно Условие  
11.6.1. - 259,312 т 

Отпадъците са 
изнесени за 

обезвреждане 
(операция D 10) при 

условията на издадено 
съгласие за 

трансграничен превоз 
на отпадъци съгласно 
Глава Пета, раздел ІV 
от ЗУО и Регламент 
1013/2006 относно 

превози на отпадъци. 
Нотификатор „БалБок 

Инженеринг“АД 

ДА 

Черни метали 19 12 02 - - Друга собствена 
площадка на 

„БалБок 
Инженеринг“АД 
съгласно Условие  
11.5.1. - 16,450 т 

Отпадъците са 
предадени за 

оползотворяване 
(операция R 13) 

ДА 
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Дейностите/ операциите по оползотворяване и обезвреждане с кодове: 

- R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; и 

- D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D14, с 
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им, 

са извършвани единствено в закрития склад (площадка № 1).  
Съхраняването на отпадъците се извършва в обособени участъци в закрития склад по 

съвместимост на отпадъците /зона за извършване на дейности с отпадъци на първи етаж/. 
Участъците са ясно разграничени и обозначени с надписи за вида на отпадъците, които се 
съхраняват /код и наименование/. Отпадъците се съхраняват в специализирани опаковки 
зависимост от вида им. Всички съхранявани отпадъци, посочени в Таблица № 4.4-2, с 
които са извършвани дейностите R13 и D 15, са разрешени за съхраняване по Условия 
11.2.1 и 11.2.3 от КР № 473-Н0/2013 г. 

Дейността/ операцията по обезвреждане с код D 13 Прегрупиране или смесване 
преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12, е извършвана в обособен 
участък от площадка № 1 - зона за извършване на дейности с отпадъци на първия етаж от 
закрития склад. Отпадъците са подложени на необходимите операции по третиране според 
вида, количеството, състава и състоянието им, в съответствие с изискванията към 
предварителната обработка, поставени от съоръжението, на което са предадени. Всички 
отпадъци, посочени в Таблица № 4.4-2, с които е извършвана дейност D 13, са разрешени 
за приемане за обезвреждане по Условие 11.2.5 от КР № 473-Н0/2013 г. 

Дейността/ операцията по обезвреждане с код D 14 Препакетиране преди подлагане 
на някоя от дейностите с кодове D1- D13, е извършвана в обособен участък от площадка 
№1 - зона за извършване на дейности с отпадъци на първия етаж от закрития склад. 
Препакетирането на отпадъците е извършено в специализирани опаковки, отговарящи на 
вида на отпадъците и на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни 
товари по шосе /АDR/ - опаковки с маркировка за съответствие, поставена от 
производителя (ООН маркировка) - туби; бидони; варели; контейнери тип IBCs за 
течности с вместимост 1 куб. м; гъвкави контейнери за насипни товари тип IBCs /биг-
бегове/ за твърди отпадъци. Всички отпадъци, посочени в Таблица № 4.4-2, с които е 
извършвана дейност D 14, са разрешени за приемане за обезвреждане по Условие 11.2.4 от 
КР № 473-Н0/2013 г. 

Дейността/ операцията по обезвреждане с код D 9 Физико-химично третиране, 
непосочено на друго място в приложение № 1 от ЗУО, водещо до образуване на крайни 
съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 
(например изпаряване, сушене, калциниране и др.), е извършвана в обособен участък от 
площадка № 1 - зона за извършване на дейности с отпадъци на първия етаж от закрития 
склад. Всички отпадъци, посочени в Таблица № 4.4-2, с които е извършвана дейност D 9, 
са разрешени за приемане за обезвреждане по Условие 11.2.7 от КР № 473-Н0/2013 г. 
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Дейността/ операцията по обезвреждане с код D 12 Постоянно съхраняване 
(например съхраняване на контейнери в мина и т.н.), е извършена в контейнери „Б-Б куб“ с 
вместимост 5м3/1бр. контейнер „Б-Б куб”. Контейнерите са запълнени с третирани 
отпадъци /чрез операция D 9/. Контейнерите са разположени на Площадка № 3 от Схемата 
с обозначено местоположение на площадките за съхранение на отпадъците, представена в 
Приложение № 3 към настоящия годишен доклад. Отпадъците, посочени в Таблица № 4.4-
3, с които е извършена дейност D 12, са разрешени за обезвреждане по Условие 11.6.5 от 
КР № 473-Н0/2013 г. 

Дейностите с отпадъците се извършват от постоянен персонал, преминал обучение и 
инструктаж за работа с опасни отпадъци. Всички дейности се извършват като се използват 
лични предпазни средства в зависимост от вида на отпадъците, с които се работи. 

В изпълнение на поставените условия в КР № 473-Н0/2013 г., свързани с управление 
на отпадъците (Условие 11) и съгласно структурата и организацията на документите от 
функциониращата в „БалБок Инженеринг“АД Интегрирана система за управление на 
качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с 
изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 са 
разработени и се прилагат следните инструкции и оперативни процедури: 

- Работна инструкция РИ-016 Извършване на дейности с отпадъци на Площадка № 2 
Стара Загора; 

- Работна инструкция РИ-008 Безопасна работа с опасни отпадъци 
- Работна инструкция РИ-004 Безопасна работа при ръчно обработване на товари 

- Оперативна процедура ОП-010 Приемане и транспортиране на отпадъци 
- Оперативна процедура ОП-011 Подготовка и транспортиране на опасни отпадъци 

за обезвреждане или оползотворяване 

- Оперативна процедура ОП-014 Идентифициране на несъответствия, определяща 
реда, изискванията и отговорностите на длъжностните лица /персонала/ в ”БалБок 
Инженеринг” АД при идентифициране на действителни и потенциални несъответствия, 
отнасящи се до продукт, процес и документ от Интегрираната система за управление на 
качеството, околната среда, ЗБР и Комплексно разрешително № 473-НО/2013 г., 
анализиране на идентифицираните реални несъответствия и определяне на причините 
довели до тях; отстраняване на действителни несъответствия чрез определяне и 
изпълнение на коригиращи действия; определяне и извършване на превантивни действия 
за предотвратяване на потенциални несъответствия, както и начина на документирането 
им, в т.ч.: 

 периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с 
условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия 
и за предприемане на коригиращи действия; 

 периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с 
условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия 
и за предприемане на коригиращи действия; 
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 периодична оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. 
рециклиране на отпадъци с определените в условията на КР изисквания, 
установяване на причините за несъответствията и за предприемане на 
коригиращи действия; 

 периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с 
условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия 
и за предприемане на коригиращи действия; 

 оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани 
отпадъци с определените такива в условията на КР, установяване на 
причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

- Оперативна процедура ОП-016 Коригиращи и превантивни действия, определяща 
реда, изискванията, взаимоотношенията, компетенциите и отговорностите на 
длъжностните лица /персонала/ в ”БалБок Инженеринг” АД за предприемане на 
коригиращи и превантивни действия при идентифицирани действителни и потенциални 
несъответствия, отнасящи се до продукт, процес и документ от ИСУ и Комплексно 
разрешително № 473-НО/2013 г., както и начина на документирането им, в т.ч. 
предприемане на коригиращи и превантивни действия с цел своевременно отстраняване на 
причината за констатирано несъответствие при отклонения от правилата, регламентиращи 
извършването на дейностите с отпадъци: 

 неспазване на регламентираните срокове за предварително съхраняване на 
образуваните отпадъци (срок не по-дълъг от три години при последващо 
предаване за оползотворяване и една година при последващо предаване за 
обезвреждане); 

 неспазване на условията от разрешителните документи при изпълнение на 
дейността транспортиране на отпадъци;  

 неспазване на условията от разрешителните документи при изпълнение на 
дейностите по оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци;  

 неспазване на условията от разрешителните документи при изпълнение на 
дейностите по обезвреждане на отпадъци;  

 несъответствие между образуваните годишни количества отпадъци и 
количествата, определени в условията на разрешителното. 

- Работна инструкция РИ-017 Определяне на годишни количества отпадъци на 
Площадка № 2 – Стара Загора 

 раздел 5.1 Изчисляване на годишното количество съхранени отпадъци в 
закрития склад за съхраняване на опасни отпадъци по Условие 4.2.1. от КР № 
473-Н0/2013 г.; 

 раздел 5.2 Измерване на количествата образувани отпадъци на площадката 
по условие 11.7.2. ОТ КР № 473-Н0/2013 г. 

- Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества 
образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително, 
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установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия - 
по Условие 11.7.3 от КР № 473-Н0/2013 г. 

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното 
съхраняване на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за 
установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - по Условие 
11.3.14 от КР № 473-Н0/2013 г.; 

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на 
отпадъците с условията на комплексното разрешително, на причините за установените 
несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - по Условие 11.4.3 от КР № 
473-Н0/2013 г.; 

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. 
рециклирането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за 
установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - по Условие 
11.5.6 от КР № 473-Н0/2013 г.; 

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на 
отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за установените 
несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - по Условие 11.6.7 от КР № 
473-Н0/2013 г. 

Резултати от извършените оценки на съответствието с регламентите на 
горепосочените инструкции и оперативни процедури: 

  Инструкция по Условие 11.7.3 от КР - не са установени несъответствия при 
извършената оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества 
образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното 
разрешително; 

  Инструкция по Условие 11.3.14 от КР  - извършени са две оценки на съответствието 
на предварителното съхраняване на отпадъци с условията на комплексното 
разрешително, при които не са установени несъответствия; 

 Инструкция по Условие 11.4.3 от КР - извършени са две оценки на съответствието на 
транспортирането на отпадъците с условията на комплексното разрешително, при 
които не са установени несъответствия; 

  Инструкция по Условие 11.5.6 от КР - извършени са две оценки на съответствието на 
оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци с условията на комплексното 
разрешително, при които не са установени несъответствия; 

  Инструкция по Условие 11.6.7 от КР - извършени са две оценки на съответствието на 
обезвреждането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, при които 
не са установени несъответствия; 

Бележка: В закрития склад на отговорно пазене са налични препарати за 
растителна защита с изтекъл срок на годност /отпадъци с код 20 01 19*/, 
собственост на Областна администрация Стара Загора. Дейността се извършва 
на основание сключен договор № Д-ОП-61/2011 с предмет: „Преопаковане, 
транспортиране и временно съхраняване на 75 тона пестициди, намиращи се на 
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територията на „Агрохим спектър“ ООД, Стара Загора“. Договорът е подписан на 
12.12.2011 г. и е изпълнен до 20.12.2011 г. След влизане в сила на комплексното 
разрешително ние проведохме кореспонденция и срещи с областните управители на 
област Стара Загора, но до момента няма решение на проблема. Разпореждането и 
сроковете за последващото третиране на отпадъците са в прерогативите на 
Областна администрация Стара Загора. 

  Работна инструкция РИ-016 Извършване на дейности с отпадъци на Площадка № 2 
Стара Загора - извършени са четири оценки на съответствието на извършените 
дейности с отпадъци на площадка с регламентите на инструкцията, при които не са 
установени несъответствия. 

Резултатите от извършените оценки на съответствието са документирани и записите 
се съхраняват на площадката, съгласно Условие 11.9.3 от КР № 473-Н0/2013 г. 

4.5 Шум 
Съгласно Условие 12. 

Измервания на нивото на шума са извършени през 2013 г. и резултатите са посочени 
в Годишния доклад по околна среда за изпълнение през 2013 г. на дейностите, за които е 
издадено Комплексно разрешително № 473-Н0/2013 г. на „БалБок Инженеринг” АД, гр. 
София за площадка землище с. Хрищени, общ. Стара Загора. Измерванията са извършени 
от акредитирана лаборатория и протоколите се съхраняват на площадката. 

Следващото наблюдение на общата звукова мощност на площадката; еквивалентните 
нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум 
в мястото на въздействие ще се извърши през 2015 г. в съответствие с Условие 12.2.1 от 
КР. 

Дейностите, извършвани на площадката се осъществяват по начин, недопускащ 
предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво 
на шума, посочени в Условие 12.1.1 от КР, което е потвърдено при извършеното измерване 
през 2013 г.  

Работното време на площадката е само през деня - от 8,00 до 16,30 часа. Площадката 
се намира в извън населен район, в производствена зона. Най-близко разположеното 
населено място с. Калитиново се намира на повече от 1200 м в посока юг. Непосредствено 
в околността на площадката не са разположени жилищни зони, курортни и излетни 
комплекси, върху които евентуално би могло да се окаже шумово натоварване. 

Съгласно условията в КР № 473-Н0/2013 г., са разработени и се прилагат следните 
инструкции и оперативни процедури:  

- Работна инструкция РИ-015 Мониторинг на техническите и емисионни 
показатели, регламентираща реда, изискванията и отговорностите при регулярното 
наблюдение и измерване на техническите и емисионни показатели съгласно условията в 
Комплексно разрешително № 473-НО/ 2013 г., в т.ч.: 

 Собствен мониторинг на шум 
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- Оперативна процедура ОП-014 Идентифициране на несъответствия, определяща 
реда, изискванията и отговорностите на длъжностните лица /персонала/ в ”БалБок 
Инженеринг” АД при идентифициране на действителни и потенциални несъответствия, 
отнасящи се до продукт, процес и документ от Интегрираната система за управление на 
качеството, околната среда, ЗБР и Комплексно разрешително № 473-НО/2013 г., 
анализиране на идентифицираните реални несъответствия и определяне на причините 
довели до тях; отстраняване на действителни несъответствия чрез определяне и 
изпълнение на коригиращи действия; определяне и извършване на превантивни действия 
за предотвратяване на потенциални несъответствия, както и начина на документирането 
им, в т.ч.: 

 оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум с 
разрешените такива, установяване на причините за допуснатите 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия; 

- Оперативна процедура ОП-016 Коригиращи и превантивни действия, определяща 
реда, изискванията, взаимоотношенията, компетенциите и отговорностите на 
длъжностните лица /персонала/ в ”БалБок Инженеринг” АД за предприемане на 
коригиращи и превантивни действия при идентифицирани действителни и потенциални 
несъответствия, отнасящи се до продукт, процес и документ от ИСУ и Комплексно 
разрешително № 473-НО/2013 г., както и начина на документирането им, в т.ч.: 

  предприемане на коригиращи и превантивни действия с цел своевременно 
отстраняване на причината за констатирани отклонения от определените 
показатели, нормираните стойности и честотата при провеждането на 
собствения мониторинг на шум: 

През 2014 г. няма постъпили оплаквания от живущи около площадката, няма 
установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива 
на шум. 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 
Съгласно Условие 13.1.1. и Условие 13.2.1. от КР 

Прилагани мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване: 

 Дейностите по съхраняване и третиране на отпадъци се извършват единствено 
в закрития склад за съхраняване на опасни отпадъци; 

 Осигурено е наличието на сорбиращи материали (пясък, зеолит, трици или др. 
сорбенти) за ограничаване и почистване на разливи от течни отпадъци и 
разсипи от твърди отпадъци, в случай на възникването им. Сорбентите се 
съхраняват в обозначени съдове на определени за целта места - на първия 
етаж на закрития склад на лесно достъпни места в близост до работните зони 
и до определените места за извършване на товоро-разтоварни работи. До 
съдовете със сорбенти се поддържат и налични средства за почистване и 
събиране (лопати, метли, полиетиленови чували, бидони или варели); 
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 Товаро-разтоварните работи се извършват на определените за целта места - 
товарен портал изток за разтоварване на отпадъците от превозните средства, с 
които се доставят на площадката и товарен портал запад за натоварване на 
отпадъците на превозните средства, с които се транспортират извън 
площадката; 

 Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане/ 
въвеждане на замърсители, в т.ч. приоритетно опасни, приоритетни, опасни и 
вредни вещества в почви и подземни води; 

 На площадката не се експлоатират тръбопроводи, разположени на открито; 

 През отчетния период на площадката не е извършвано изграждане на 
конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др.  

В изпълнение на поставените условия в КР № 473-Н0/2013 г., свързани с опазване на 
почвата и подземните води от замърсяване (Условие 13.1 и Условие 13.2.) и съгласно 
структурата и организацията на документите от функциониращата в „БалБок 
Инженеринг“АД Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, 
здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на стандартите ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 са разработени и се прилагат следните 
инструкции и оперативни процедури: 

- Работна инструкция РИ-012 Действия в случай на разливи/разсипи и залпови 
замърсявания при аварийни ситуации, в която са отразени условията в КР №473-Н0/2013 г. 

Води се Дневник за документиране на разливи, в случай на настъпването им, в които 
могат да се отразят данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, 
замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/ номер на 
приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, 
последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините 
за разлива. 

През отчетния период не са възниквали разливи/разсипи и залпови замърсявания при 
извършването на дейностите на площадката. 

- Работна инструкция РИ-016 Извършване на дейности с отпадъци на Площадка 
№2-Стара Загора, в която са разписани мерките за опазване на почвата и подземните води 
от замърсяване при извършваните дейности на площадката. 

- Работна инструкция РИ-015 Мониторинг на техническите и емисионни 
показатели, регламентираща реда, изискванията и отговорностите при регулярното 
наблюдение и измерване на техническите и емисионни показатели съгласно условията в 
Комплексно разрешително № 473-НО/ 2013 г. 

- Оперативна процедура ОП-014 Идентифициране на несъответствия, определяща 
реда, изискванията и отговорностите на длъжностните лица /персонала/ в ”БалБок 
Инженеринг” АД при идентифициране на действителни и потенциални несъответствия, 
отнасящи се до продукт, процес и документ от Интегрираната система за управление на 
качеството, околната среда, ЗБР и Комплексно разрешително № 473-НО/2013 г., 
анализиране на идентифицираните реални несъответствия и определяне на причините 
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довели до тях; отстраняване на действителни несъответствия чрез определяне и 
изпълнение на коригиращи действия; определяне и извършване на превантивни действия 
за предотвратяване на потенциални несъответствия, както и начина на документирането 
им; 

- Оперативна процедура ОП-016 Коригиращи и превантивни действия, определяща 
реда, изискванията, взаимоотношенията, компетенциите и отговорностите на 
длъжностните лица /персонала/ в ”БалБок Инженеринг” АД за предприемане на 
коригиращи и превантивни действия при идентифицирани действителни и потенциални 
несъответствия, отнасящи се до продукт, процес и документ от ИСУ и Комплексно 
разрешително № 473-НО/2013 г., както и начина на документирането им. 

Инструкцията по Условие 13.1.1.1 и Условие 13.2.1.2 ще бъде изготвена в случай на 
изграждане на тръбопроводи, разположени на открито. 

Съгласно Условие 13.1.2. от КР 

През 2014 г. е извършен анализ на базовото състояние на почвите в два постоянни 
пункта за мониторинг на почвите, разположението на които е съгласувано от РИОСВ – 
Стара Загора (с писмо изх. № КОС-11-4639/06.01.2014 г.) и ИАОС (с писмо изх. № 556-СЗ-
1465/23.01.2014 г.). 

Географските координати на съгласуваните пунктове за мониторинг на почви са 
следните: 

Пункт за мониторинг Географски координати 
N E 

ПП 1- Пункт за мониторинг на почви 42°26’17.69’’ 25°43’44.96’’ 
ПП 2- Пункт за мониторинг на почви 42°26’15.94’’ 25°43’39.25’’ 

 
Разположението на постоянните пунктове за мониторинг на почви е обозначено на 

план на площадката, представен в Приложение № 4 от настоящия годишен доклад. 
Анализът на базовото състояние на почвите е извършен по показателите, посочени в 

Таблица 13.1.2.3 от КР № 473-Н0/2013 г. Пробовземането и изпитването са извършени от 
акредитирани лаборатории: Регионална лаборатория Пловдив-10 и Регионална 
лаборатория Велико Търново-05 на ИАОС ГД „Лабораторно-аналитична дейност“. 

Протоколите от пробовземането и изпитването на почвените проби се съхраняват на 
площадката. С писма изх. № ВА-92-ЮД/0640/26.06.2014 г. и изх. № ВА-92-
ЮД/0691/04.07.2014 г., копия от протоколите са представени в РИОСВ-Стара Загора. 
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Докладване на резултатите от анализа на състоянието на почвите (базово 
състояние), извършено през отчетния период  

 Пункт за мониторинг на почви - ПП 1 с координати 42°26’17.69’’N 
25°43’44.96’’E 

№ Показател Единица 
на вели- 
чината 

Концентрация 
в почвите 
(Базово 

състояние) 
съгласно КР 

Пробо- 
вземна 
точка 

Резултати 
от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ- 
ствие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. pH (H2O) - 7,9±0,6 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

2. Сяра /водоразтворими 
сулфати/ 

meq/100 g 1,1±0,3 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

3. Хром  mg/kg 79,4±9,9 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4. Пестициди органохлорни (OCP) 

4.1 Хексахлорбензол mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.2 α-Хексахлорциклохексан mg/kg <0,002* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.3 ß-Хексахлорциклохексан mg/kg <0,002* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.4 γ-Хексахлорциклохексан mg/kg <0,002* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.5 2,4ʼ- ДДЕ mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.6 4,4ʼ- ДДЕ mg/kg <0,002* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.7 2,4ʼ- ДДД mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.8 4,4ʼ- ДДД mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.9 2,4ʼ- ДДТ mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.10 4,4ʼ- ДДТ mg/kg <0,003* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.11 α-Ендосулфан mg/kg <0,003* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

4.12 ß-Ендосулфан mg/kg <0,003* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

5 Полихлорирани бифенили (PCB) 

5.1 PCB 28 mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

5.2 PCB 52 mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

5.3 PCB 101 mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

5.4 PCB 138 mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 
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№ Показател Единица 
на вели- 
чината 

Концентрация 
в почвите 
(Базово 

състояние) 
съгласно КР 

Пробо- 
вземна 
точка 

Резултати 
от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ- 
ствие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.5 PCB 153 mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

5.6 PCB 180 mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6 Въглеводороди в реда от С10 до С40/ Полициклични ароматни въглеводороди (PAH) 

6.1 Нафтален mg/kg <0,02* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.2 Аценафтен mg/kg <0,01* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.3 Аценафтилен mg/kg <0,01* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.4 Флуорен mg/kg <0,02* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.5 Фенантрен mg/kg 0,010±0,002 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.6 Антрацен mg/kg 0,010±0,002 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.7 Флуороантен mg/kg 0,017±0,004 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.8 Пирен mg/kg 0,016±0,004 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.9 Бензо(а)антрацен mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.10 Хризен mg/kg 0,005±0,001 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.11 Бензо(б)флуорантен mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.12 Бензо(к)флуорантен mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.13 Бензо(а)пирен mg/kg <0,001* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.14 Идено(1,2,3-cd)пирен mg/kg <0,003* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.15 Дибенз(аh)антрацен mg/kg <0,003* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

6.16 Бензо(ghi)перилен mg/kg <0,003* ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

7 Нефтопродукти mg/kg 55±11 ПП 1    

8 Мед mg/kg 48,2±4,3 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

9 Цинк mg/kg 105±9 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

10 Арсен mg/kg 15,6±1,6 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

11 Олово mg/kg 66,0±7,3 ПП 1  Веднъж на 
три години 
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№ Показател Единица 
на вели- 
чината 

Концентрация 
в почвите 
(Базово 

състояние) 
съгласно КР 

Пробо- 
вземна 
точка 

Резултати 
от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ- 
ствие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Кадмий mg/kg 0,34±0,04 ПП 1  Веднъж на 
три години 

 

13 Никел mg/kg 39,5±4,4 ПП 1    

14 Влагосъдържание % 3,8±0,2 ПП 1    

* по-малко от границата на количествено определяне на метода 
 

 Пункт за мониторинг на почви - ПП 2 с координати 42°26’15.94’’N 
25°43’39.25’’E 

№ Показател Единица 
на вели- 
чината 

Концентрация 
в почвите 
(Базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробо- 
вземна 
точка 

Резултати 
от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ- 
ствие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. pH (H2O) - 8,0±0,6 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

2. Сяра /водоразтворими 
сулфати/ 

meq/100 g 2,4±0,7 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

3. Хром  mg/kg 124±16 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4. Пестициди органохлорни (OCP) 

4.1 Хексахлорбензол mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4.2 α-Хексахлорциклохексан mg/kg <0,002* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4.3 ß-Хексахлорциклохексан mg/kg <0,002* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4.4 γ-Хексахлорциклохексан mg/kg <0,002* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4.5 2,4ʼ- ДДЕ mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4.6 4,4ʼ- ДДЕ mg/kg <0,002* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4.7 2,4ʼ- ДДД mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4.8 4,4ʼ- ДДД mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4.9 2,4ʼ- ДДТ mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4.10 4,4ʼ- ДДТ mg/kg <0,003* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

4.11 α-Ендосулфан mg/kg <0,003* ПП 2  Веднъж на  
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№ Показател Единица 
на вели- 
чината 

Концентрация 
в почвите 
(Базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробо- 
вземна 
точка 

Резултати 
от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ- 
ствие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

три години 
4.12 ß-Ендосулфан mg/kg <0,003* ПП 2  Веднъж на 

три години 
 

5 Полихлорирани бифенили (PCB) 

5.1 PCB 28 mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

5.2 PCB 52 mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

5.3 PCB 101 mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

5.4 PCB 138 mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

5.5 PCB 153 mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

5.6 PCB 180 mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6 Въглеводороди в реда от С10 до С40/ Полициклични ароматни въглеводороди (PAH) 

6.1 Нафтален mg/kg 0,037±0,009 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.2 Аценафтен mg/kg <0,01* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.3 Аценафтилен mg/kg <0,01* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.4 Флуорен mg/kg <0,02* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.5 Фенантрен mg/kg <0,002* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.6 Антрацен mg/kg 0,011±0,003 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.7 Флуороантен mg/kg 0,018±0,004 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.8 Пирен mg/kg 0,020±0,005 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.9 Бензо(а)антрацен mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.10 Хризен mg/kg 0,011±0,003 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.11 Бензо(б)флуорантен mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.12 Бензо(к)флуорантен mg/kg <0,001* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.13 Бензо(а)пирен mg/kg 0,004±0,001 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.14 Идено(1,2,3-cd)пирен mg/kg <0,003* ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

6.15 Дибенз(аh)антрацен mg/kg <0,003* ПП 2  Веднъж на  
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№ Показател Единица 
на вели- 
чината 

Концентрация 
в почвите 
(Базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробо- 
вземна 
точка 

Резултати 
от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ- 
ствие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

три години 
6.16 Бензо(ghi)перилен mg/kg <0,003* ПП 2  Веднъж на 

три години 
 

7 Нефтопродукти mg/kg 440±90 ПП 2    

8 Мед mg/kg 71,5±6,4 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

9 Цинк mg/kg 197±17 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

10 Арсен mg/kg 21,5±2,2 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

11 Олово mg/kg 94,3±10,4 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

12 Кадмий mg/kg 0,60±0,07 ПП 2  Веднъж на 
три години 

 

13 Никел mg/kg 38,7±4,3 ПП 2    

14 Влагосъдържание % 3,2±0,1 ПП 2    

* по-малко от границата на количествено определяне на метода 

Колона 6 „Резултати от мониторинг“ и колона 8 „Съответствие“ в горните таблици 
не са попълнени, тъй като в настоящия годишен доклад са представени резултатите от 
извършения анализ на базовото състояние на почвите, съгласно Условие 13.1.3.5 от КР. 
Настоящите резултати ще се използват като база за извършване на периодичните оценки 
на съответствието на данните от собствения мониторинг на състоянието на почвите на 
територията на площадката с базовото състояние на почвите по определените показатели и 
честота на мониторинга по условията на КР. 

Съгласно Условие 13.2.2. от КР 

Дружеството е предприело действия за съгласуване на местоположението на пункт за 
мониторинг за провеждане на собствен мониторинг на подземни води с Басейнова 
дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив. 
Становището на БДИБР-Пловдив (предоставено с писмо изх. № РД-09-269/12.11.2014 г. – 
Приложение 5) е, че на този етап може да отпадне изискването за изграждане на 
представителен пункт за мониторинг на подземни води на територията на площадката на 
„БалБок Инженеринг“ АД в землището на с. Хрищени, община Стара Загора поради 
следните обстоятелства: площадката е разположена на територията на бившия азотно-
торов завод, която е отредена за трайно ползване за химическата и каучуковата 
промишленост; отпадъците се съхраняват в закрит склад и контейнери „Б-Б“ куб; 
извършваната дейност на площадката не води до замърсяване на подземни води, от 
дейността не се генерират производствени отпадъчни потоци, които да попаднат в почвата, 
а оттам в подземни водни обекти; цялата прилежаща площадка пред склада (на север от 
него) е бетонирана и не се очаква товаро-разтоварните дейности да доведат до 
течове/изливания, които да замърсят прилежащите територии; предвидените дейности за 
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всички процеси, свързани с третиране на отпадъци изключват използването на вода; 
производствени отпадъчни води не се формират; на площадката не се използват води за 
битови нужди, респективно не се заустват битово-фекални води във воден обект и 
канализационна мрежа. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

В инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР няма 
заложени дейности с краен срок за изпълнение 31.12.2014 г. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През отчетния период не е прекратявана работата на Закрития склад за съхраняване 
на опасни отпадъци и извършваните дейности на площадката. 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1 Аварии 

През отчетния период на територията на площадката не са възниквали аварийни 
ситуации. 

Таблица № 7.1-1.Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

- - - - -  
 

Съгласно Условие 14 

В изпълнение на поставените условия в КР № 473-Н0/2013 г., свързани с 
предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични 
щети и/или причинени екологични щети и съгласно структурата и организацията на 
документите от функциониращата в „БалБок Инженеринг“АД Интегрирана система за 
управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в 
съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007 са разработени и се прилагат следните инструкции, оперативни процедури, 
планове и оценки: 
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- На площадката действа разработен и утвърден от изпълнителния директор на 
„БалБок Инженеринг“АД  План за предотвратяване и ликвидиране на аварии и евакуация 
на личния състав и пребиваващите на територията на ПСП - Стара Загора с оперативна 
част за действие и Програма за превантивни мерки. Аварийният план съдържа всички 
елементи, посочени в Условие 14.1 от КР № 473-Н0/2013 г. Ежегодно се проиграват 
симулирани извънредни ситуации от плана. Резултатите се документират в протоколи и 
демонстрираната готовност на персонала при проиграването се анализира; 

- Оперативна процедура ОП-013 Готовност за реагиране при извънредни ситуации. 
Процедурата регламентира процеса, осигуряващ готовност и способност на персонала на 
дружеството за реагиране при възникване на  извънредни ситуации чрез ефективна 
организация на действията му (планиране и действия при аварии), отговорностите 
свързани с осъществяването на този процес, а така също и преразглеждането и 
актуализирането на процедурата, плана за действия при извънредни ситуации и 
инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка авария; 

- Оперативна процедура ОП-015 Разследване на инциденти/ злополуки; 

- Работна инструкция РИ-012 Действия в случай на разливи/ разсипи и залпови 
замърсявания при аварийни ситуации (трето издание от 30.06.2014 г.), включваща мерки за 
ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на 
отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации, съгласно Условие 14.4 от КР; 

- Работна инструкция РИ-016 Извършване на дейности с отпадъци на Площадка № 2 
Стара Загора; 

- Изготвена е Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна 
ситуация в канализацията (производствена, повърхностна или друга) на опасни течни 
вещества или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар - по Условие 14.2 
от КР. В оценката са включени мерки за задържане на силно замърсени води/ опасни течни 
вещества/ препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им 
третиране. 

- Изготвен е Доклад - оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за 
екологични щети и на причинени екологични щети, съдържащ: 

 Мерки за предотвратяване на непосредствена заплаха за екологични щети и 
отстраняване на екологични щети 

 Мерки за отстраняване на причинени екологични щети 

 Минимални размери на разходите за изпълнение на предвидените мерки за 
отстраняване на екологични щети 

съгласно Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните  
мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното 
изпълнение. 
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7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 
издадено КР. 

През отчетния период не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с 
дейността на инсталацията по Условие 2 от КР - Закрит склад за съхраняване на опасни 
отпадъци и останалите дейности на площадката. 

Таблица № 7.2-1. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за които е издадено КР. 

Дата на 
оплакването или 

възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

- - - - - - 
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

Декларация 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително № 473-Н0/2013 г. на "БалБок Инженеринг" АД, гр. София за площадка 
землище на с. Хрищени, община Стара Загора. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 
копия от този доклад на трети лица, с изключение на информацията, представена в т. 4.4 
Управление на отпадъците, която съдържа данни, представляващи фирмена тайна, чието 
разпространение може доведе до нелоялна конкуренция. 

 
 
 
Подпис:_________________________________                  Дата:______________ 
            (упълномощено от организацията лице) 
 
 
 
Име на подписващия:   д-р Лилия Желязкова 
 
 
Длъжност в организацията:   Изпълнителен директор на “БалБок Инженеринг” АД 
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Приложение № 1 
 

Генплан на площадката 
 
 





 

   



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 
 

Структура на дейностите и организационна структура на 
„БалБок Инженеринг“АД 

 
 



 

   

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
 
 

Схема с обозначено местоположение на площадките за 
съхранение на отпадъците 

 
 
 



 

   

 

 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
 
 

План на площадката с обозначено разположение на 
постоянните пунктове за мониторинг на почви 

 
 
 
 
 



 

   

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
 
 

Становище на БДИБР-Пловдив (предоставено с писмо изх. № 
РД-09-269/12.11.2014 г.) 

 
 
 
 
 
 



 

  

 



 

  

 


