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3.1. Увод 

▪ Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР): 

„Площадка за съхраняване на опасни отпадъци“ 

▪ Регистрационен номер на КР: 556-Н0/2017 

 

▪ Дата на подписване на КР: 20.10.2017г. 

 

▪ Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2017г. 

 

▪ Отчетен период: от 1 януари до 31 декември 2018 г. 

 

▪ Оператор на инсталацията: “Людон транс” ЕООД 

1000 София, ЕИК 175145548 

ул. ”Ангел Кънчев” №5, ет.5 

Телефон: +359 886 722 522 

Е-mail: info@ludontrans.com  

 

▪ Лице за контакти: 

Ивайло Станев - експерт 

бул. ”Витоша” №28, ет. 4 

Телефон: +359 8989 631 185 

Е-mail: stanev@ludontrans.com  

 

▪ Кратко описание на дейността, извършвана в инсталацията: 

Работата на площадката е свързана и с дейности по транспортиране, защото тези отпадъци ще 

бъдат транспортирани от и до площадката с камиони и свързани със съпътстващите 

транспортирането дейности по товарене и разтоварване, когато се извършва от оператора като 

самостоятелна дейност - подготовката преди оползотворяване или обезвреждане. 

Съхраняването на всички опасни отпадъци ще се извършва в специално изградени за целта 2 

бр. (всеки с площ от 500 m2) сглобяеми метални навеса. 

По смисъла на § 1. от ДР на ЗУО и чл.2 от Наредба 7 предвиждаме на площадката да се 

извършват следните дейности: 

1. Събиране на отпадъци, в т.ч. предварително съхраняване на отпадъци, с цел 

транспортирането им извън площадката; 

2. Съхраняване на опасни отпадъци (дейност с код D15). 

На площадката се предвижда само съхраняване на следните опасни отпадъци: 

mailto:info@ludontrans.com
mailto:stanev@ludontrans.com
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- Дейност с код D151 (Съхраняване) на опасен отпадък с код 01 05 05* и наименование 

„промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти“ – 

този отпадък се образува от сондажни дейности за нефт и газ, в това число проучвателни 

за нефт и газ. 

- Дейност с код D15 (Съхраняване) на опасен отпадък с код 01 05 06* и наименование 

„промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни 

вещества“ – този отпадък се образува от сондажни дейности за нефт и газ, в това число 

проучвателни за нефт и газ. 

На площадката ще се извършват само дейности по събиране и съхраняване на опасни отпадъци 

преди тяхното предаване за последващ третиране на Площадка №1 (ПИ 55155.20.112, индустриална 

зона „Якуба“) в гр. Пазарджик на „Людон транс“ и/ или на фирми, притежаващи документ 

съгласно чл.35 от ЗУО. 

Технологичния режим на площадката ще включва: 

- Визуален контрол на приеманите опасни отпадъци (в т.ч. за течове от контейнерите); 

- Претегляне на 1бр. 12,0 тона везна (тип „платформа“); 

- Подреждане на опасните отпадъци в съответната зона за съхраняване; 

- Периодична проверка на съхраняваните контейнери за течове; 

Приеманите опасни отпадъци ще се съхраняват под два 2 бр. сглобяеми метални навеса, всеки 

с площ от 500 m2. 

Капацитет на площадката: 

✓ Капацитет на зоната за съхраняване (дейност с код D15) на опасен отпадък с код 01 05 

05* – 2 000 тона във всеки един момент. 

✓ Капацитет на зоната за съхраняване (дейност с код D15) на опасен отпадък с код 01 05 

06* – 1 000 тона във всеки един момент. 

Обща използвана площ – площадката е с обща площ от 3242 m2 като цялата площадка е с трайна 

настилка – бетон и асфалт (100%).  

В следващата таблица е представена информация за количествата опасни отпадъци, които ще 

се събират и съхраняват на площадката : 

                                                 

1 D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 -D 14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им (***). Временно съхраняване означава 

предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗУО. 
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Фигура 1 – схема на приемане и съхраняване на опасни отпадъци на площадката 
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Дейности на площадка: 

✓ Сключване на договор за приемане на отпадък 

✓ Проверка на придружаващите документи (информационна карта и др. придружаващи 

документи) 

✓ Визуален контрол на приеманите отпадъци 

✓ Насочване на специализираният превоз към зоната за съхраняване на съответният отпадък 

✓ Разтоварване на отпадъците на определените за целта зона (с мотокар) 

✓ Съхраняване на опасни отпадъци с кодове 01 05 05* и 01 05 06* (дейност с код D15) 

Натоварване с мотокар на отпадъците на специализиран превоз за транспортиране до Площадка 

№1 на „Людон транс“ ЕООД за физико-химическо третиране (дейност с код D9) или предаване на 

други юридическо лице за последващо третиране. 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

№ Инсталации 

Капацитет 

съгласно 

Усл. 4 

Производство 

01.01. - 31.12.2018г. 

1. Площадка за съхраняване на опасни отпадъци 

Съхраняване на опасни отпадъци с 

кодове 01 05 05* и 01 05 06* 
3000 t 

Общо съхранявани на площадка №2 за 

2018 г. - 1612,72t, в т.ч.  

- Налични от 2017 г. - 879.72t  

- Приети за отчетният период 733.0t 

 

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда  

Организационна структура на фирмата е разработена и заложена в правилника за вътрешния 

ред. 

 

Фигура 2 – организационна структура, отнасяща се до управлението на ОС 
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• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите 

РИОСВ-Пазарджик 

Адрес: Пазарджик, 4400; П.К. 220, ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4 

 

• Басейнова Дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите 

Адрес на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив 

Пловдив, 4000, пк.307 ул."Янко Сакъзов" 35 

 

3.2. Система за управление на околната среда 

Оператора следва определена политика по околната среда, която се изразява в следните общи 

принципи: 

✓ спазване на екологичното законодателство;  

✓ поетапно модернизиране и подобряване на производството, за да работи в условия, 

отговарящи на НТНТ за отрасъла; 

✓ системно и целенасочено снижаване разхода на употребяваните природни ресурси – 

вода и енергия; 

✓ добро управление и намаляване на генерираните отпадъци. 

В “Людон транс” ЕООД на екологията се гледа като на един от основните приоритети за 

компанията и определящ фактор за дългосрочно развитие. Поради тази дружеството прилага 

специфична екологична политика. 

Основните елементи на системата, определени в условие 5 на КР: 

▪ Структура и отговорности 

▪ Обучение 

▪ Обмен на информация 

▪ Документиране 

▪ Управление на документи 

Цялата документация по условията на КР се съхранява на електронен носител и по работни места, 

там където е необходима. 

 

▪ Оперативно управление 

Работните инструкции, изисквани от разрешителното са изготвени и се прилагат. Списък на 

инструкциите и лицата отговорни за тяхното приложение се намира в на хартиен носител на 

площадката. 

▪ Оценка за съответствие, проверка и коригиращи действия 

Оператора на инсталацията оценява дейностите, процесите и резултатите за съответствие с 

приложимите законови изисквания, условията на КР и собствените си изисквания, съгласно 

прилаганите процедури и работни инструкции. Оценката се осъществява чрез сравнителен анализ 

на изискванията с обективно установени данни от проверки, измервания и одити. 

Резултатите от оценките се документират и служат за провеждане на коригиращи действия при 

установени несъответствия. 

Дружеството уведомява компетентните органи за резултатите от оценката чрез ГДОС. 

▪ Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
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Във фирмата е въведен и поддържан документиран ред за осигуряване на условия за 

предотвратяване и контрол на аварийни ситуации, в т.ч. бедствия, аварии и катастрофи (БАК) и 

ограничаване на възможните последствия от тях върху хората и околната среда. 

Дейностите по предотвратяване, намаляване и ликвидиране на последствия от БАК включват: 

- Идентифициране на опасностите и оценяване на риска от възникване на кризисни ситуации и 

аварии; 

- Планиране и провеждане на действия за предотвратяване на кризисни ситуации и аварии; 

- Планиране и подготовка за действия при аварийни ситуации; 

- Обучение и проиграване на аварийни планове; 

- Организиране на действия при възникнали аварийни ситуации и ликвидиране на последиците 

от тях; 

- Разследване на причините за възникнали аварийни ситуации. 

Действията за предотвратяване и ликвидиране на незначителни за хората и околната среда 

аварийни ситуации се регламентират със съответните експлоатационни и технологични 

инструкции. За възможни значими аварийни ситуации се разработват и проиграват аварийни 

планове. 

При настъпили значителни аварийни ситуации се уведомяват териториалните и националните 

органи за защита на населението и опазването на ОС. 

 

▪ Записи 

Отговорност за управлението на записите носят Управителя, н-к склад, а срока за тяхното 

съхранение е една година или определения законов срок, ако има такъв. 

 

▪ Докладване 

Съгласно Условията на КР №556-Н0/2017г. „Людон транс“ ЕООД докладва за изпълнението на 

отделните условия като част от ГДОС. 

 

▪ Актуализация на системата за управление 

Към настоящ момент не се налагала промяна на прилаганите процедури и инструкции. 

Предложение за промяна могат да правят всички служители и работници. 

Всички изисквания по Условие 5 от КР са включени и се прилагат чрез процедурите, 

инструкциите и оперативните документи. 

Във връзка с влизането в сила на КР бяха разписани нови фирмени процедури/ инструкции относно: 

➢ изчисляване на изразходваните количества свежа вода, суровини и спомагателни 

материали; 

➢ управление на отпадъците; 

➢ мониторинг на пречиствателните съоръжения; 

➢ мониторинг на подземните води; 

➢ изчисление на генерираните количества отпадъци и др. 

В процедури и инструкции са включени съответните изисквания на условията в КР №556-Н0/2017г. 
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3.3. Използване на ресурси 

Съгласно Условие 8. от дружеството изготвя годишен отчети за изразходеното количество 

електроенергия в инсталацията, заложено в КР. На базата на тези отчети се правят оценки на 

съответствието и при необходимост се извършват коригиращи действия. В следващите таблици е 

представено съответствието на реалните използвани количества за отчетния период със заложените 

в КР. 

 

3.3.1. Използване на вода 

Условие 8.2.1. 

В инсталацията не се използва вода за промишлени нужди. 

Таблица 3.1. съхраняване на опасни отпадъци 

Инсталация 

Количество вода m³/ 

единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

количество вода 

м³/единица продукт 

Съответствие 

Площадка за съхраняване на 

опасни отпадъци 
- -  - 

 

3.3.2. Използване на енергия 

За отчитане разхода на електроенергия, както и за контролирането на разходните норми за единица 

продукция се следи разходомерно устройство, разположено в главно ел. табло. Изготвят се 

годишен отчет, на които се прави оценка за съответствието. 

 

Условие 8.2.1., Условие 8.2.2.1. и Условие 8.2.2.2. 

Таблица 3.2. – Разход на електроенергия 

Инсталация Консумация на ел. 

енергия MWh/ 

единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

количество ел. 

енергия MWh/ 

единица продукт 

Съответствие 

Площадка за съхраняване 

на опасни отпадъци 
0.015 0,010 ДА 

 

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива  

Условие 8.3.3.1. и Условие 8.3.3.2. 

Таблица 3.3.1. Използване на спомагателни материали 

Наименование на 

инсталацията и процеса 

Спомагателен 

материал 

Годишна норма за 

ефективност t/ t 

продукт, 

съгласно КР 

Годишна 

норма за 

ефективност 

t/ t продукт 

Съответствие 

Площадка за съхраняване 

на опасни отпадъци 

В инсталацията 

не се използват 

спомагателни 

материали 

- - - 
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Таблица 3.3.2. – Разход на гориво (природен газ) 

Горива 

Годишна норма за 

ефективност t/единица 

продукт, съгласно КР 

Годишна норма за 

ефективност 

t/единица продукт 

Съответствие 

В инсталацията не се 

използват горива 
- - - 

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.  

Условие 8.3.6.1. и Условие 8.3.6.2. 

На площадката не се използват/ съхраняват суровини, спомагателни материали и горива. 
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4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда  

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕBB) и 

PRTR 

Операторът на инсталация не е източник на замърсители, посочени в следващата таблица.  

Отпадъците, които се приемат и съхраняват на площадка №2 не съдържат замърсители, посочени 

в следващата таблица. 

Поради по-горните причини в настоящата таблица не подаване информация. 

   
Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Праг за 

производств

о, обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

№. 
CAS 

номер 
Замърсител 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

1# 74-82-8 Метан (CH4) 100 000 - - - * 

2# 630-08-0 
Въглероден 

оксид(CO) 
500 000 - - - * 

3# 124-38-9 
Въглероден диоксид 

(CO2) 
100 милиона - - - * 

4#  
Хидро-флуоро-

въглероди (HFCs) 
100 - - - * 

5# 
10024-97-

2 
Диазотен оксид (N2O) 10 000 - - - * 

6# 7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 - - - 10 000 

7#  
ЛОС без метан 

(NMVOC) 
100 000 - - - * 

8#  
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 
100 000 - - - * 

9#  
Перфлуоровъглероди 

(PFCs) 
100 - - - * 

10# 2551-62-4 
Серен хексафлуорид 

(SF6) 
50 - - - * 

11#  
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 
150 000 - - - * 

12#  Общ азот - 50 000 50 000 10 000 10 000 

13#  Общ фосфор - 5 000 5 000 10 000 10 000 

14  
Хидрохлорофлуоро-

въглероди (HCFCs) 
1 - - 100 10 000 

15  
Хлорофлуоро-

въглероди (CFCs) 
1 - - 100 10 000 
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Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Праг за 

производств

о, обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

№. 
CAS 

номер 
Замърсител 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

16  
Халогенни 

въглеводороди 
1 - - 100 10 000 

17# 7440-38-2 
Арсен и съединенията 

му (като As) 
20 20  5 50 50 

18# 7440-43-9 
Кадмий и съединения 

(като Cd) 
10 5  5 5 5 

19# 7440-47-3 
Хром и съединенията 

му (като Cr) 
100 50 50 200 10 000 

20# 7440-50-8 
Мед и съединенията 

му (като Cu) 
100 50 50 500 10 000 

21# 7439-97-6 
Живак и съединенията 

му (като Hg) 
10 1 1 5 5 

22# 7440-02-0 
Никел и съединенията 

му (като Ni) 
50 20 20 500 10 000 

23# 7439-92-1 
Олово и съединенията 

му (като Pb) 
200 20 20 50 50 

24# 7440-66-6 
Цинк и съединенията 

му (като Zn) 
200 100 100 1 000 10 000 

25 
15972-60-

8 
Алахлор - 1 1 5 10 000 

26 309-00-2 Алдрин 1 1 1 1 1 

27 1912-24-9 Атразин - 1 1 5 10 000 

28 57-74-9 Chlordane 1 1 1 1 1 

29 143-50-0 Chlordecone 1 1 1 1 1 

30 470-90-6 Chlorfenvinphos - 1 1 5 10 000 

31 
85535-84-

8 

Хлороалкани, C10-

C13 
- 1 1 10 10 000 

32 2921-88-2 Chlorpyrifos - 1 1 5 10 000 

33 50-29-3 DDT 1 1 1 1 1 

34# 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) 1 000 10 10 1 1 

35# 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 1 000 10 10 5 10 000 

36 60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1 

37 330-54-1 Diuron - 1 1 5 10 000 
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Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Праг за 

производств

о, обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

№. 
CAS 

номер 
Замърсител 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

38 115-29-7 Ендосулфан - 1 1 5 10 000 

39 72-20-8 Ендрин 1 1 1 1 1 

40#  
Халогенирани орган. 

съедин. (като AOX) 
- 1 000 1 000 1 000 10 000 

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 1 1 

42# 118-74-1 
Хексахлорбензол 

(HCB) 
10 1 1 1 5 

43# 87-68-3 
Хексахлорбутадиен 

(HCBD) 
- 1 1 5 10 000 

44 608-73-1 

1,2,3,4,5,6-

хексахлорциклохексан 

(HCH) 

10 1 1 1 10 

45 58-89-9 Lindane 1 1 1 1 1 

46 2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1 

47#  

PCDD +PCDF 

(диоксини и фурани) 

(като Teq) 

0,001 0.001 0.001 0.001 0.001 

48 608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1 5 50 

49# 87-86-5 
Пентахлорфенол 

(PCP) 
10 1 1 5 10 000 

50 1336-36-3 
Полихлорирани 

бифенили (PCBs) 
0.1 0.1 0.1 1 50 

51 122-34-9 Simazine - 1 1 5 10 000 

52# 127-18-4 
Тетрахлоретилен 

(PER)  
2 000 - - 1 000 10 000 

53# 56-23-5 
Tетрахлорметан 

(TCM) 
100 - - 1 000 10 000 

54# 
12002 г.-

48-1 

Трихлорбензоли 

(TCBs)  
10 - - 1 000 10 000 

55# 71-55-6 1,1,1-трихлоретан  100 - - 1 000 10 000 

56 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан 50 - - 1 000 10 000 

57# 79-01-6 Трихлоретилен  2 000 - - 1 000 10 000 

58# 67-66-3 Трихлорометан  500 - - 1 000 10 000 
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Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Праг за 

производств

о, обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

№. 
CAS 

номер 
Замърсител 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

59 8001-35-2 Toxaphene 1 1 1 1 1 

60 75-01-4 Винилхлорид  1 000 10 10 100 10 000 

61 120-12-7 Антрацен 50 1 1 50 50 

62# 71-43-2 Бензол  1 000 

200 

(като 

BTEX)2 

200 

(като 

BTEX) 

2 000 

(като BTEX) 
10 000 

63#  
Бромирани 

дифенилетери (PBDE) 
- 1 1 5 10 000 

64  

Nonylphenol 

ethoxylates (NP/NPEs) 

и свързаните съедин. 

- 1 1 5 10 000 

65 100-41-4 Етилов бензол - 

200 

(като 

BTEX) 

200 

(като 

BTEX) 

2 000 

(като BTEX) 
10 000 

66 75-21-8 Етиленов оксид  1 000 10 10 100 10 000 

67 
34123-59-

6 
Isoproturon - 1 1 5 10 000 

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10 100 10 000 

69#  

Съединения на 

Organotin (като общ 

Sn) 

- 50 50 50 10 000 

70 117-81-7 
Di-(2-ethyl hexyl) 

phthalate (DEHP) 
10 1 1 100 10 000 

71# 108-95-2 Феноли (като общ C) - 20 20 200 10 000 

72#  

Полициклични 

ароматни въглеводо-

роди (PAHs)3 
50 5 5 50 50 

73 108-88-3 Толуол - 

200 

(като 

BTEX) 

200 

(като 

BTEX) 

2 000 

(като BTEX) 
10 000 

74  
Tributyltin и неговите 

съединения  
- 1 1 5 10 000 
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Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Праг за 

производств

о, обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

№. 
CAS 

номер 
Замърсител 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

75  
Triphenyltin и неговите 

съединения 
- 1 1 5 10 000 

76#  

Общ органичен 

въглерод (TOC) (като 

общ C или ХПК/3) 

- 50 000 - - ** 

77 1582-09-8 Trifluralin  - 1 1 5 10 000 

78 1330-20-7 Xylenes  - 

200 

(като 

BTEX)  

200 

(като 

BTEX)  

2 000 

(като BTEX) 
10 000 

79#  Хлориди (като общ Cl) - 2 млн. 2 млн. 2 млн. 10 0004 

80#  
Хлор и неорганични 

съединения (като HCl) 
10 000 - - - 10 000 

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 10 10 0003 

82#  
Цианиди (като общ 

CN) 
- 50 50 500 10 000 

83#  
Флуориди (като общ 

F) 
- 2 000 2 000 10 000 10 0003 

84#  
Флуор и неорганични 

съединения (като HF) 
5000 - - - 10 000 

85# 74-90-8 Циановодород (HCN)  200 - - - 10 000 

86#  
Фини прахови час-

тици <10μm (PM10) 
50 000 - - - * 

Получена е оферта £221-18/ 24.10.2018 г. от фирма „Акватератест” към ИССЕ ОДД  относно 

пробовземане и лабораторни изпитвания на отпадъчни води от Площадка №2 с издадено КР 

556/2017 г. 

За отчетният период не е имало отток на битови отпадъчни и/ или дъждовни води, поради което 

не е извършван мониторинг на същите съгласно условията на КР. 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  

Инсталацията няма организирани източници на емисии.  

Условие 9.1. Неорганизирани емисии 

В инсталацията няма неорганизирани източници на емисии. 
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За отчетния период не е констатирано наличие на източници на неорганизирани емисии. 

 

Условие 9.2. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха. 

На територията на инсталацията не съществуват източници на интензивно миришещи вещества 

и до настоящия момент не са постъпвали оплаквания от живущи в района за неприятни миризми. 

Условие 9.4. – Условия за собствен мониторинг 

Условие 9.4.1.3 

Операторът на инсталацията прилага следните мерки за предотвратяване/ намаляване на 

неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на 

площадката: 

- Визуална проверка на херметичността и целостта на херметичните контейнери за 

съхраняване на приеманите отпадъци; 

- Прилагане на процедури за извършване на товаро-разтоварни дейности с херметични 

контейнери. 

За отчетеният период в дружеството не се постъпвали оплаквания за миризми в резултат от 

дейностите, извършвани на площадката. 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води  

От инсталацията се генерират дъждовни и битово-фекални води. 

Няма и не се формират производствени отпадъчни води. 

Инсталацията ползва съществуващата канализация на площадката на фирмата. 

✓ Канализация за битово-фекални води - чрез площадковата канализационна мрежа, се 

включват в  съществуващата канализация с оператор “ВиК” ЕООД гр. Пазарджик в точка на 

заустване ТЗ. 

✓ Дъждовните води са: 

✓ -условно чисти дъждовни води от покрива на двата склада 

✓ -замърсени дъждовни води от терена на площадката. Част от дъждовните води- замърсени 

дъждовни води от терена на площадката преминават за третиране през типов 

каломаслоуловител. След пречистване водите се включват в съществуващата канализация с 

оператор “ВиК” ЕООД гр. Пазарджик в точка на заустване ТЗ . 

✓ Точка на заустване-ТЗ. Водите постъпват в съществуващата канализация с оператор “ВиК” 

ЕООД гр. Пазарджик (Договор №203600400/13.04.2017г. 

Географските координати на точката на заустване на смесен поток битови и дъждовни отпадъчни 

води и точките за мониторинг са представени в таблицата по-долу. 

Таблица 1 – географски координати на точки за пробовземане и точка на заустване 

Географски Координати Точка на заустване 

Северна дължина: 42°10'9.53″ 

Източна ширина: 24°19'34.88″ 

 

Северна дължина: 42°10'10.02″ 

Източна ширина: 24°19'35.35″ 

ТП–1 Точка на пробовземане и мониторинг (пречистени 

води от каломаслоуловител) 

 

ТП–2 Точка на пробовземане и мониторинг (смесен поток 

от битово-фекални води, пречистени дъждовни води и 

условно чисти дъждовни води) 
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Северна дължина: 42°10'9.40″ 

Източна ширина: 24°19'33.75″ 

 

ТЗ – Точка на заустване на смесен поток битово фекални 

и дъждовни води в съществуващата канализация с 

оператор “ВиК” ЕООД гр. Пазарджик 

Съгласно Условие 10.2.1.2. операторът на инсталацията е определил следните контролирани 

параметри на пречиствателно съоръжение-каломаслоуловител за дъждовни води: 

Таблица 2 – контролирани параметри в пречиставателно съоръжение каломаслоуловител към 

Инсталация “Площадка за съхраняване на опасни отпадъци” 

Контролиран параметър Мерна ед. на 

оптималната 

стойност 

Оптимална 

стойност 

Честота на 

мониторинг на 

мониторинг на 

оптималната 

стойност 

Вид на 

оборудването за 

мониторинг на 

контролираните 

параметри 

Ниво на утайката в утаително 

пространство 

mm 0-300 Веднъж на 6 

месеца 

Ръчно с нивомер 

Отложен слой върху на 

първичен коалесцентен филтър 

mm 0,0-3 Веднъж на 2 

години 

Ръчно с линия 

Дебелина на слоя на 

нефтопродукти в пространство 

за сепариране и складиране 

mm 0,0-200 Веднъж на 6 

месеца 

Ръчно с нивомер 

Отложен слой върху събирач на 

сепарираните вещества 

mm 0,0-3 Веднъж на 2 

години 

Ръчно с линия 

Пречиствателни съоръжения  

В типовия каломаслоуловител ще се извършва пречистване на потока дъждовни води от терена на 

площадката без тези от покрива на двата склада, които са условно чисти и се включват след 

отпадъчни води от след каломаслоуловителя. 

Източници на водите подлежащи на третиране в каломаслоуловителя: 

-дъждовните води от терена на площадката 

Капацитетът на каломаслоуловителя ще бъде 0,5 l/sec (габаритни размери Д0.8мхШ0,8мхВ1,0м), 

което е достатъчно да поеме дъждовните води от площадката с дебит 0,2l/sec. Съоръжението ще 

бъде монтирано надземно на площадката. 

-очаквано количество дъждовни води от терена на площадката - 610 m3/y, 1,7m3 /d или 0,2 l/sec 

 

На изход: 

-рН -6,5-9 

-НВ-200 mg/l 

- нефтопродукт – 15,0 mg/l 
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Фигура 3 – схема на каломаслоуловител, които ще бъде монтиран за пречистване на част от 

дъждовните води на площадката 

 

Условие 10.2.2.1.  

Операторът на инсталацията прилага процедура за контролиране на периодична оценка на 

съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното 

съоръжение – каломаслоуловител. За отчетеният период не е констатирано наличието на дъждовни 

води в каломаслоуловителя. 

За отчетеният период няма установени несъответствия. 

Условие 10.3.5. 

Извършва се периодичен  контрол съгласно процедура за контролираните параметри от началник 

склад, който записва резултатите от проверките в рапортна/ оперативна тетрадка. 

Таблица 3 - Емисии в отпадъчните води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или 

дъждовни) във водни обекти/ канализация 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

pH - 6.5 – 9.0 За отчетения период 

не са образувани 

Веднъж на 

тримесечие. 

Да  
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битови и/ или 

дъждовни води 

Неразтворени 

вещества 

mg/l 200 За отчетения период 

не са образувани 

битови и/ или 

дъждовни води 

Веднъж на 

тримесечие. 

Да  

БПК5 mg/l 400 За отчетения период 

не са образувани 

битови и/ или 

дъждовни води 

Веднъж на 

тримесечие. 

Да  

ХПК mg/l 700 За отчетения период 

не са образувани 

битови и/ или 

дъждовни води 

Веднъж на 

тримесечие. 

Да  

Нефтопродукт

и 

mg/l 15 За отчетения период 

не са образувани 

битови и/ или 

дъждовни води 

Веднъж на 

тримесечие. 

Да  

Сулфатни йони mg/l 400 За отчетения период 

не са образувани 

битови и/ или 

дъждовни води 

Веднъж на 

тримесечие. 

Да  

Азот амонячен mg/l 35 За отчетения период 

не са образувани 

битови и/ или 

дъждовни води 

Веднъж на 

тримесечие. 

Да  

С писмо изх. №3054/ 29.11.2018 г. на ИАОС е съгласуван план за мониторинг на емисиите в 

отпадъчни води от площадката на „Людон транс“ ЕООД – гр. София с КР №556-НО/2017 г. 

Условие 10.3.6. 

За отчетеният период не е констатирано наличието на битови отпадъчни води и/ или дъждовни 

води, поради което не е извършен мониторинг в ТП1 и ТП2. 

Брой на извършените проверки – 1 бр. проверка съгласно таблица 10.1.3.1. към Условие 10.1.3.1. 

Няма установени несъответствия. 

 

4.4. Управление на отпадъците 

На площадката се генерират отпадъци по вид, както следва: 

- Неопасни отпадъци (НО) 

- Опасни отпадъци (ОО); 

- Битови отпадъци (БО) 

Съгласно комплексното разрешително „Людон транс“ ЕООД изпълнява следните дейности по 

тяхното третиране: 

С – събиране на отпадъци; 

D 15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение 

на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. 

За отчетния период не са събирани отпадъци на площадката, т.к. инсталацията не е работила. 
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Отпадъци, предадени на други предприятия 

За отчетния период не са предавани образувани отпадъци на лицензирани фирми за 

оползотворяване, притежаващи разрешително за действия с отпадъци или КР съгласно чл. 35 от 

ЗУО. 

Отпадъци, получени за преработка от други предприятия 

За отчетния период са получавани отпадъци за съхраняване от Тотал Е&П България Б.В.-Клон 

България, чрез „Екомед България“ ЕООД с документ за брокер №681/ 05.05.2016 г. 

Условие 11.1.1 
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Таблица 4 - Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 

Годишно количество, 

т 

Годишна норма за 

ефективност t/ t продукт 
Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортира

не – собствен 

транспорт 

Съот. 
К-ва 

определен

и с КР  

(t/ y) 

Реално 

измерено 

К-ва 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Хартиени и картонени 

опаковки 

15 01 01 0,2 0,0 - - За отчетеният 

период няма 

образуван отпадък 

- Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване, 

предпазни облекла, замърсени 

с опасни вещества 

15 02 

02* 

0,1 0,0 - - За отчетеният 

период няма 

образуван отпадък 

 Да 

 

Таблица 5 – оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код  Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма, 

извършваща операцията по 

оползотворяване/ обезвреждане 

Съотв. 

Промивни сондажни течности и 

отпадъци от сондиране, 

съдържащи нефтопродукти 

01 05 05* - D15 1149,48t - “Людон транс“ ЕООД – 

Площадка №1, гр. Пазарджик, м. 

Якуба (Дейност с код D9) 

Да  

Промивни сондажни течности и 

отпадъци от сондиране, 

съдържащи опасни вещества 

01 05 06* - За отчетеният период не 

са приемани отпадъци с 

този код. 

 Да 
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Условие 11.2.1 

За отчетения период са получавани отпадъци с кодове 01 05 05* съответно от „Тотал Е&П 

България Б.В.-Клон България“. 

Таблица  – приети на площадката опасни отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество, т Съот. 

К-ва определени с 

КР  (t/ y) 

Реално 

измерено 

 

Промивни сондажни течности и 

отпадъци от сондиране, 

съдържащи нефтопродукти 

01 05 05* 2500 733,0 Да 

Промивни сондажни течности и 

отпадъци от сондиране, 

съдържащи опасни вещества 

01 05 06* 1500 0,0 Да 

Таблица  – предани отпадъци за отчетеният период 

Отпадък Код 

Приети 

отпадъци 

Предадени 

отпадъци 

Налични 

към 

31.12.201

8 г. 

Разрешено 

количество 

във всеки 

един момент 

(съгласно КР) 

Съот. 

Промивни сондажни 

течности и отпадъци от 

сондиране, съдържащи 

нефтопродукти 

01 05 05* 733,0 1149,48 463,24 3 000 Да 

Промивни сондажни 

течности и отпадъци от 

сондиране, съдържащи 

опасни вещества 

01 05 06* 0,0 0,0 0,0 Да 

 

Отчетност 

Условие 11.9.3. 

Приеманите за съхраняване контейнери с отпадък с код 01 05 05* са проверявани за течове както 

и валидността на придружаващите всеки контейнер сертификати за годността на същите. 

Извършва се годишна отчетност на всички показатели, залегнали в условията по КР, в това число 

показателите по Условие 11 “Управление на отпадъците”. 

За отчетния период не са констатирани превишения на разрешения капацитет за съхраняване 

във всеки един момент, както и генерираните количества. 

Оценка съответствието: 

Условие 11.9.3. 

По изпълнение на Условие 11.2.1., Условие 11.2.3., Условие 11.4.3., Условие 11.5.6., Условие 

11.6.2., Условие 11.7.3. оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с 

условията на разрешителното е: 

-Брой извършени проверки – 1 път на тримесечие (4бр. за отчетеният период). Докладва се на 

Управителя. 
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-Брой установени несъответствия - няма 

Не се е налагало предприемане/ планиране на коригиращи действия, тъй като не са констатирани 

несъответствия. 

По изпълнение на Условие 11.3.8. са извършени 6 броя проверки на съответствието на временно 

съхранение с изискванията на КР. За отчетния период не са констатирани несъответствия. 

В изпълнение на Условие 11.7.2. и Условие 11.9.1. се изготвят годишни отчети за количествата 

образувани отпадъци. Прави се оценка на съответствието за годишните стойности. Информацията 

е представена в т.4.4. на настоящият доклад. 

– до момента няма случаи за доказване на съответствието на отпадъци с огледални кодове, 

съгласно Приложение №1 от Наредба №3/01.04.2004г. 

Условие 11.6.2. – образуваните от дейността на инсталацията по Условие 2. отпадъци се 

предават за оползотворяване. За отчетеният период на територията на площадката не се 

обезвреждани отпадъци. На територията на завода няма изградено депо за отпадъци. 

За изпълнение на Условие 11.7.2. се прилагат следните инструкции: 

Инструкция за периодична оценка на количествата образувани отпадъци с условията в КР. 

За отчетния период няма установени несъответствия 

Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията в 

КР. 

За отчетния период няма установени несъответствия 

 

4.5. Шум 

Условие 12.2.2 

През 2018 г. е извършвано измерване на шумовите нива по границата на производствената 

площадка съгласно Условие 12.2.1., като резултатите са представени в Таблица 6.  

 

Таблица 6 Шумови емисии 

Място на измерване Ниво на звуково 

налягане в dB (A) 

Измерено през 

деня/нощта5 

Съответствие 

Фоново ниво на шум 70,0 42,8±0.3 Да  

Еквивалентно ниво на шум 70 53.9±0.3 Да  

Еквивалентно ниво на шум 70 55,1±0.3 Да  

Еквивалентно ниво на шум 70 56,4±0.3 Да  

Еквивалентно ниво на шум 70 54,8±0.3 Да  

Ниво на обща звукова мощност - 92,9±3,8 - 

Еквивалентно ниво на шум в 

мястото на въздействие (измерено) 

55 48.2±0.3 Да  

 

                                                 

5 Инсталацията работи само през деня, затова не са правени вечерни и нощни измервания.  
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4.6. Опазване на почвата и подземните води 

Условие 13.8 

В издадено КР №556-Н0/2017 г., не са заложени периодичност на мониторинг и показатели на 

вредни вещества в подземни води, поради което таблица 7 не следва да се попълва. 

Таблица 7 Опазване на подземните води 

Показател 

Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

на подземните 

води съгласно 

КР 

Резултати 

от монито-

ринг 

Честота на 

Мониторинг 
Съответствие 

      

Опазване на почви 

В издадено КР №556-Н0/2017 г. не са заложени периодичност на мониторинг и показатели на 

вредни вещества в почвите.  

Операторът на инсталацията прилага следните инструкции, както следва: 

- инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположено на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете; 

- инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/ или изливане на вредни и 

опасни вещества върху производствената площадката (включително и в обвалованите зони). 

За отчетения период са извършени 10 бр. за наличието на течове от контейнерите, в които се 

съхраняват приеманите отпадъци. Не са констатирани такива. 

Операторът на инсталацията прилага следните допълнителни мерки за опазване на почвата и 

подземните води: 

- периодична проверка на целостта трайната настилка (бетон/ асфалт) и възстановяването ѝ 

при необходимост – за отчетеният период не е констатирано нарушение; 

- проверка на сертификатите за последна проверка (и тяхната валидност) на 

специализираните херметични контейнери за транспорт и съхраняване на приеманите 

отпадъци; 

- проверка за целостта на херметичните контейнери за съхраняване на приеманите отпадъци 

– не са констатирани несъотвествия; 

- Проверка на състоянието на пречиствателното съоръжение за дъждовни води (за пукнатини 

и др.) – направена е 4бр. проверка като не е констатирано нарушение в целостта на 

съоръжението; 

- Прилагане на инструкция за товаро-разтоварни дейности на херметични контейнери с 

отпадъци. 

 

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на 

КР (ИППСУКР) 

 

„Людон транс“ ЕООД няма програма за привеждане в съответствие с условията на КР. 

Операторът на инсталацията провежда политика на непрекъснато подобряване и използване на 

най-добри техники в опазването на околната среда. 



Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на инсталация  

„Площадка за съхранение на опасни отпадъци“ с оператор „Людон транс“ ЕООД 

 25 

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях 

Условие 16. 

  За отчетния период 1.01.2018 г. – 31.12.2018 г. няма промяна в работата на инсталациите 

или части от тях. 

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения  

7.1. Аварии 

Операторът на Инсталацията е класифицирал Инсталацията с висок рисков потенциал и е подал 

Заявление за одобряване на доклад за безопасност на съоръжение за висок рисков потенциал 

(допълнено Заявление с вх. №ПГА-15016/07.11.2017 г.). 

В ИАОС е внесено последно допълнителна информация. 

Няма възникнали аварии и аварийни ситуации през отчетеният период 31.01-31.12.2018 г.: 

• Причини за аварийната ситуация – няма 

• Време и място на възникване - няма 

• Въздействие върху здравето на населението и околната среда – няма 

• Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на 

последствията от нея – Поради липса на аварии и аварийни ситуации няма предприети 

действия. 

Тъй като на Площадката не са възниквали аварийни ситуации, Таблица 9 не е попълвана. 

 

Условие 15.4. 

През отчетния период не са регистрирани анормални режими на работа. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР 

В „Людон транс“ ЕООД няма постъпили и регистрирани оплаквания или възражения за 

неприятни миризми, шум, води, въздух и др., свързани с дейността на инсталацията по КР № 556-

Н0/2017г. 

Тъй като в „Людон транс“ ЕООД не са постъпили оплаквания от живущи в района, Таблица 10 

не е попълнена. 
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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 №556-

Н0/2017 г. на „Площадка за съхраняване на опасни отпадъци“ с оператор „Людон транс“ ЕООД, 

гр. София. 

 

 

 

 

 

 

Подпис:        дата:      

 

 

Име на подписващия       

 

 

Длъжност в организацията:       
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