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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда  
 

 
„БАЛКАНЦИНК” АД, притежава Комплексно разрешително №456-НО/2013 г. и 

настоящият Годишен доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от ЗООС и 
Условие 5.10.1. от цитираното  Комплексно разрешително, съгласно които Операторът се 
задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Русе, Годишен доклад за 
изпълнението на дейностите през отчетната 2018 г., за които е предоставено Комплексното 
разрешително. 

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към 
утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. 
“Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен 
доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”.  

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120, ал.1 от Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС) и чл. 11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. УВОД 

 
• Наименование на инсталациите, за които е издадено Комплексно разрешително; 

Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 
327,77 куб.м., изпълняваща дейност, съгласно т.2.6 от Приложение №4 от ЗООС 
 

• Адрес по местонахождение на инсталациите; 
гр.Русе, ул. Св. Спиридон №3, Индустриален парк - Русе 

 
• Регистрационен номер на разрешителното; 

Комплексно разрешително (КР) №456-НО/2013 г. 
 
• Дата на подписване на КР; 
  10.05.2013 год. 

• Дата на влизане в сила на КР; 
      24.05.2011 год.  
 
• Оператор на инсталациите; 

„БАЛКАНЦИНК” АД, ЕИК 201776418 

• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора; 
 България 

гр. Русе  
ул. „Иван Ведър” № 5 
тел: +359/882 80 53 35 
e-mail: info@balkanzinc.com 

 
• Лице за контакти; 

Георги Павлов – Изпълнителен директор 
 
• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти; 

България 
гр. Русе  
ул. „Свети Спиридон” № 3 
тел: +359/882 80 53 35 
e-mail: info@balkanzinc.com 

 
• Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите; 
Основната  дейност на “БАЛКАНЦИНК” АД е извършване на производствената услуга – 
нанасяне на антикорозионно покритие върху метални изделия по метода на горещото 
поцинковане. Дейността се осъществява в завода за горещо поцинковане, ситуиран в гр. 
Русе на територията на Индустриален парк - Русе, местност „Слатина”, съгласно плана 
на града. Описаната инсталацията по КР включва следните дейности/процеси: 

mailto:info@balkanzinc.com
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- Химично почистване на металните изделия във вани за байцване – отстранява се 
ръждата, окалината и др. ненужни примеси; 

- Почистване на металните изделия във вана за измиване; 
- Обработка на компонентите с флюсов разтвор, чрез потапянето им във вана за 

флюсиране; 
- Изсушаване на изделията; 
- Нанасяне на цинково покритие върху подготвените детайли, чрез потапянето им във 

ваната за горещо поцинковане. 
 

• Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите;  
Проектният капацитет на инсталацията по КР е 40 000 тона/годишно. 
 
Производственият капацитет на инсталацията, както и произведената продукция за 

отчетния период са посочени в таблицата по-долу. 
 

Инсталация попадаща в 
Приложение №4 ЗООС 

Капацитет на 
инсталацията по 
КР, тон/год. 

Произведена /горещо 
поцинкована/ 

продукция тон/год. 
Инсталация за повърхностна 
обработка на метали с общ обем на 
ваните за обработка 327,77 куб.м. 

40 000 4 704, 046 

 
• Организационна структура на „БАЛКАНЦИНК“ АД, отнасяща се до управлението 

на околната среда. 
1. Георги Павлов – Изпълнителен Директор на „БАЛКАНЦИНК“ АД 
2. Борислав Павлов – Началник производство 
3. Илияна Петрова – Офис асистент 

 
• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;  

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –РУСЕ  
гр. Русе 7000,  
„Придунавски булевард” № 20, п.к. 26 
Елeктронна поща: riosv@riosv-ruse.org 
Интернет страница: www.riosv-ruse.org 
 

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията; 
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ДУНАВСКИ РАЙОН С 
ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН  
гр. Плевен, 
ул. "Чаталджа" № 60 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:riosv@riosv-ruse.org
http://www.riosv-ruse.org


2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 
 

• Структура и отговорности 
За разпределение на отговорностите в изпълнение на Условие 5.1.1. от КР е определен 

персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 
разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното; 

Изготвени са  списъци на: 
- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 

разрешителното; 
- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното; 
-  Съхраняват се  списъците по Условие 5.1.2 на КР  в административната сграда на 
производствения комплекс на „БАЛКАНЦИНК“ АД и същите ще се актуализират при всяка 
промяна на персонала/лицата или отговорностите. 

 
• Обучение 

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции 
изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности 
по условията в КР.  
            В съответствие с Условие 5.2.1 от КР ежегодно се определят потребностите от обучения 
и се изготвят съответни програми, като същите при необходимост  се актуализират. 

 
 
• Обмен на информация 

      - Съгласно изискванията на Условие 5.3.1. и във връзка с Условие 5. е изготвен “Списък на 
отговорните лица по изпълнение на условията на КР № 456-НО/2013.” Всички нови разпоредби 
и нормативни документи издадени от МОСВ, ИАОС и Държавен вестник се прилагат 
своевременно и в определените срокове. 

- В съответствие с извикванията на Условие 5.3.2. на територията на производствената 
площадка на „БАЛКАНЦИНК“ АД се поддържа и съхранява списък с отговорните лица по 
изпълнение на условията към КР,  с имената им, длъжностите, местоположение на работните 
места, телефоните и други възможни начини за контакт с отговорните лица и персонала 
отговорен за изпълнение на условията на КР. 
 

• Документиране: 
- В изпълнение на Условие 5.4.1 на производствената площадка на „БАЛКАНЦИНК“ АД е 
осигурен актуален списък с нормативните актове по околната среда, които се отнасят към 
работата на инсталациите; 

- Във връзка с Условие 5.4.2. е осигурен списък на всички необходими инструкции, 
изискани с КР, който се съхранява в административната сграда; 

- Съгласно изискванията на Условие 5.4.3. и в изпълнение на ИОС 02.00  “Управление на 
документите по околна среда” е изготвен Регистър на кого от органите/лицата какъв 
документ е предоставен. Регистърът съдържа списък на кого от персонала (отговорните 
лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по 
дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става 
задължително срещу подпис. 



- Всички актуални документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на 
разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции се 
съхраняват в администрацията на „БАЛКАНЦИНК“ АД и са на разположение на 
компетентните органи.  

 
• Управление на документи 
В изпълнение на Условие 5.5.1 от КР е изготвена и се прилага Инструкция за актуализация 

на документите, свързани с КР, в случай на промени в нормативната уредба, както и за 
изземване на невалидна документация. 
 

• Оперативно управление 
Съгласно Условие 5.6 на КР са изготвени и одобрени инструкции за експлоатация и 

поддръжка на съоръженията на територията на производствената площадка и същите се 
съхраняват в администрацията на Дружеството в писмен вид. 

 
• Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
- Съгласно Условие 5.7.1 са изготвени и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на 
показателите, съгласно условията в КР;  

- Изготвени и одобрени са съгласно Условие 5.7.2. Инструкции за периодична оценка на 
съответствието с изискванията на разрешителното; 

- Съгласно Условие 5.7.3 са разработени конкретни писмени инструкции за установяването 
на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

- В изпълнение на Условие 5.7.4 е разработена и се прилага Инструкция за периодична 
оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ 
съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове.   

 
• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
През отчетната 2018 год. не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават 

околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на 
инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване и Аварийния план, 
съгласно Условие 5.8.1. 

В изпълнение на Условие 5.8.2 в Дружеството е разработен План за действия при бедствия 
и аварии. Изготвен е списък с определен персонал, отговорен за действия при евентуално 
възникване на аварии. Изготвена е писмена инструкция за аварийно планиране и действия при 
аварии.  

Проведено е обучение на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при 
аварии и периодично обновяване на готовността му за действие. 

Направена е оценка на възможностите за изпускане в резултат на аварийна ситуация в 
канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в 
резултата на гасене на пожар. Предвидени са съответстващи мерки, определени са сборни 
пунктове, както и най-подходящите пътища за извеждането на работещите от района на 
аварията.  

Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на 
коригиращи действия; за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за 
оповестяване на аварията; за определяне на необходимите средства за лична защита и 



противопожарни средства, редовната им проверка и поддръжка, както и достъпът до местата за 
съхранението им. 

Поддържа се актуален списък на телефонните номера по оповестяването, предвидени в 
Плана за действие при аварии. 

Целта на ръководството на дружеството е чрез непрекъсната превантивна дейност и 
спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните 
ситуации. 

  
• Документиране   

      - Съгласно изискванията на Условие 5.9.1. са разработени и се прилагат конкретни писмени 
инструкции за документиране и съхраняване на данните от мониторинга на техническите и 
емисионните показатели и оценката на съответствието им съгласно условията в Комплексно 
разрешително № 456-НО/2013г. 
      - Съгласно Условие 5.9.2 са разработени конкретни писмени инструкции за документиране 
и съхраняване на данните от причините за допуснатите несъответствия и предприетите 
коригиращи действия. 
      - Съгласно Условие 5.9.3. са разработени конкретни писмени инструкции за документиране 
и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа 
на технологичното/пречиствателното оборудване. 
      - Съгласно Условие 5.9.4 е изготвен Списък на работни инструкции, доказващи 
съответствието с условията на Комплексно разрешително № 456-НО/2013. 
      - Съгласно изискванията на Условие 5.9.5 се документират резултатите от прилагане на 
Инструкцията за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата 
на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и се уведомява 
ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия 
за постигане на съответствие с тези нормативни разпоредби. 
 

• Докладване 
      Настоящият доклад е изготвен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № 
РД-806 от 31.10.2006 година, издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя 
в определеният срок (31.03.2019 г.). 
 

• Актуализация на СУОС    
За разглеждания период не е правено актуализация на СУОС. 
С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, 

която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по 
дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни 
лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи.  
      Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност 
придобита на основата на подходящо обучение и опит. 
 
 
 
 
 



3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 
 

          В предприятието се изпълняват дейности по измерване, отчитане и документиране, 
ежемесечно и годишно, на разходите на входните елементи на процесите – суровини и 
материали, вода, електрическа енергия, горива, за произведената продукция.  

Ефективното използване на енергия, горива и ресурси е един от основните приоритети на 
фирменото ръководство, свързан както с щадящото въздействие на дейността върху 
параметрите на околната среда, така и с добри икономически показатели от дейността. 

 
3.1.Използване на вода 

В изпълнение на  Условие 8.1 от КР, производствената площадка на „БАЛКАНЦИНК“ 
АД се захранва с вода от градската водопроводна мрежа въз основа на актуален договор с “В и 
К” ЕООД – Русе, като спазва условията в него, както и на актуално разрешително за 
водовземане при спазване на условията в него. Разходът на вода се отчита по водомер от „ВиК” 
– Русе. 
         В съответствие с изискванията на Условие 8.1.3. е изготвена и се прилага Инструкция за 
експлоатация и поддръжка на ваните за промиване на байцваните детайли – основен 
консуматор на вода за производствени нужди. 
         В съответствие с изискванията на Условие 8.1.4, Условие 8.1.5.4. и Условие 8.1.5.5.  е 
изготвена е и се прилага Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на 
водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи 
действия. 
        През отчетната 2018 година е извършена проверка на техническото състояние на 
водопроводната мрежа. Констатацията от проверката е добро техническо състояние - не са 
установени течове, разливания или несъответствия. 
        Съгласно Условие 8.1.5.2. е изготвена и се прилага Инструкция за измерване и 
документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди - месечен (общо и 
за производството на единица продукт) и годишен (общо и за производството на единица 
продукт) разход. 
         В изпълнение изискванията на Условие 8.1.5.3. е  изготвена и се прилага Инструкция за 
оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди. При 
прилагането на инструкцията не са констатирани несъответствия на измерените водни 
количества с определените такива. 
        В изпълнение изискванията на Условие 8.1.6.1., използването на вода през отчетният 
период е докладвано в таблицата по-долу: 
 
Таблица 3.1  

Източник 
на вода 

 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно 

количество,м3 
 

Използвано 
количество 
за единица 
продукт 

Съответствие 

ВО СФО 50 
мм. 

Няма норма 0,011 
 м3/ед. продукт 

1136 м3 0,24  
м3/ед. продукт 

не 

 
       Причини за несъответствието: За отчетния период инсталацията не е достигнала  

производствен капацитет, при които да се достигнат стойности, ненадвишаващи нормите 



посочени в КР. Като основна причина, може да се посочи слабата икономическа активност в 
отрасли, като металообработване и строителство, от които зависи производството на 
„БАЛКАНЦИНК“ АД. 

Предприети коригиращи действия: Достигането на оптимални стойности е в пряка 
зависимост от повишаването на производството в сектора на металообработването и др. 
подобни, както в национален така и в глобален мащаб. 
      Всички данни, представени в таблица 3.1  към настоящият доклад са получени в резултат на 
измервания / изчисления, а при изчисляване на количеството за единица продукт са спазени 
изискванията на Условие 6.4. 
 

3.2. Използване на енергия 

     В съответствие с Условие 8.2.1.1. е изготвена и се прилага Инструкция за експлоатация и 
поддръжка на технологичното оборудване – бордови смукатели и мостови кранове, основен 
консуматор на електроенергия на площадката.  
През 2018 година са извършени проверки на технологичното оборудване – бордови смукатели 
и мостови кранове. По време на проверките не са констатирани несъответствия. 
     Съгласно Условие 8.2.2.1. е изготвена и се прилага Инструкция за измерване / изчисляване и 
документиране на изразходваните  количествата електро- и топлоенергия - месечен (общо и за 
производството на единица продукт) и годишен (общо и за производството на единица 
продукт) разход. 
      В изпълнение на  изискванията на  Условие 8.2.2.2. е изготвена е и се прилага Инструкция 
за оценка на съответствието на измерените / изчислените количества консумирана електро- и 
топлоенергия. 
      Консумираната ел.енергия  за отчетния период общо на площадката възлиза на 234 916 
киловат часа. Месечната консумация на ел. енергия се постановява по показанията на 
електромера  находящ се на собствения трафопост, а годишната такава е сбор от месечните 
измервания и заплатени фактури, издадени от ЕНЕРГО - ПРО България. 
      В изпълнение на изискванията на Условие 8.2.3.1., използването на електро- и 
топлоенергия през отчетният период е докладвано в представената по - долу таблица. 
 
Таблица 3.2.  

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

 

Количество за единица 
продукт, съгласно КР 

Използвано количество 
за единица продукт Съответствие 

Електроенергия - 
Инсталация за 
повърхностна 

обработка на метали с 
общ обем на ваните за 
обработка 327,77 м2 

0,0141 MWh/ед.продукт 0,050 MWh/ед.продукт не 

Топлоенергия - 
Инсталация за 
повърхностна 

обработка на метали с 
общ обем на ваните за 
обработка 327,77 м2 

0,0945 MWh/ед.продукт няма* - 



 
Причини за несъответствието: За отчетния период инсталацията не е достигнала  

производствен капацитет, при които да се достигнат стойности, ненадвишаващи нормите 
посочени в КР. Като основна причина, може да се посочи слабата икономическа активност в 
отрасли, като металообработване и строителство, от които зависи производството на 
„БАЛКАНЦИНК“ АД. 

Предприети коригиращи действия: Достигането на оптимални стойности е в пряка 
зависимост от повишаването на производството в сектора на металообработването и др. 
подобни, както в национален така и в глобален мащаб. 

 
Всички данни, представени в таблица 3.2 към настоящият доклад са получени в резултат 

на измервания, а при изчисляване на количеството за единица продукт са спазени изискванията 
на Условие 6.4. 
 
 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

         През 2018 година на територията на „БАЛКАНЦИНК” АД -  гр. Русе не са употребявани 
суровини, спомагателни материали и/или горива, различни по наименование от тези, 
определени в Комплексно разрешително № 456-НО/2013 
         Съгласно Условие 8.3.2.1. е разработена и се прилага Инструкция за измерване/ 
изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и 
горива  - месечен (общо и за производството на единица продукт) и годишен (общо и за 
производството на единица продукт) разход. 
         В изпълнение на Условие 8.3.2.2. е изготвена е и се прилага Инструкция за оценка на 
съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните  суровини, 
спомагателни материали и горива, с условията на разрешителното. 
         В изпълнение изискванията на Условие 8.3.3.1.  използването на суровини, спомагателни 
материали и горива през 2018 год. е докладвано в представените по - долу таблици (Таблица 
3.3.1, Таблица 3.3.2 и Таблица 3.3.3). 
 
Таблица 3.3.1  

Суровини 

Годишно 
количеств, 
съгласно 

КР 

Количество за 
единица 

продукт, т/тон 
готов 

продукт, 
съгласно КР 

Употребено 
годишно 
количество 

Количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 

Блоков цинк Няма норма 
0,075 

 т/тон готов 
продукт 

348,520  
тона 

0,074  
т/тон готов 
продукт 

да 

Алуминий Няма норма 
0,000035  
т/тон готов 
продукт 

няма* няма* - 

 
 
 



 
Таблица 3.3.2 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт, 

съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество, 
тона 

Количество 
за единица 
продукт 

Съответствие 

Реагент за байцване 
(Солна киселина (33 

% НСI)) 
Няма норма 

0,0069 
т/тон готов 
продукт 

22,22 
тона 

0,0047 
т/тон готов 
продукт 

да 

Агент, защитаващ от 
окисляване (Солеви 
цинк – амониеви 
смеси (ZNCl2 + 

NH4CI)) 

Няма норма 
0,00088 

т/тон готов 
продукт 

2 
тона 

0,00043 
т/тон готов 
продукт 

да 

Неутрализатор на 
киселите води 

(Натриева основа(30 
% разтвор)) 

Няма норма 
0,00715 

т/тон готов 
продукт 

няма* няма* - 

Агент, защитаващ 
дъното на ваната от 
прегряване (Олово) 

Няма норма 
0,0003 

т/тон готов 
продукт 

5,012 
тона 

0,0011 
т/тон готов 
продукт 

не 

 
Причини за несъответствието: За отчетния период инсталацията не е достигнала  

производствен капацитет, при които да се достигнат стойности, ненадвишаващи нормите 
посочени в КР. Като основна причина, може да се посочи слабата икономическа активност в 
отрасли, като металообработване и строителство, от които зависи производството на 
„БАЛКАНЦИНК“ АД. 

Предприети коригиращи действия: Достигането на оптимални стойности е в пряка 
зависимост от  повишаването на производството в сектора на металообработването и др. 
подобни, както в национален така и в глобален мащаб. 
 
Таблица 3.3.3 

Горива 
Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт, 

съгласно КР 

Употребено 
годишно 
количество 

Количество 
за единица 
продукт 

Съответствие 

Природен газ Няма норма 10 Nm3 /тон 
готов продукт 173 385 Nm3 37 Nm3 /тон 

готов продукт не 

 
Причини за несъответствието: За отчетния период инсталацията не е достигнала  

производствен капацитет, при които да се достигнат стойности, ненадвишаващи нормите 
посочени в КР. Като основна причина, може да се посочи слабата икономическа активност в 
отрасли, като металообработване и строителство, от които зависи производството на 
„БАЛКАНЦИНК“ АД. 

Предприети коригиращи действия: Достигането на оптимални стойности е в пряка 
зависимост от  повишаването на производството в сектора на металообработването и др. 
подобни, както в национален така и в глобален мащаб. 



* През отчетната 2018 година /към дата 31.12.2018 година/ не са използвани 
посочените с знак „*“ в табл.3.3.1 и 3.3.2,  ресурси. 

 
Всички данни, представени в Таблица 3.3.1, Таблица 3.3.2 и Таблица 3.3.3 към 

настоящият доклад са получени в резултат на измервания / изчисления, а при изчисляване на 
количеството за единица продукт са спазени изискванията на Условие 6.4. 
 

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

           Съхранението на суровини и спомагателни материали се осъществява единствено на 
определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания. 

В съответствие с Условие 8.3.4.4. е изготвена и  се прилага Инструкция за поддръжка на 
резервоарите, описани в Условие 8.3.4.3 от КР. 

През 2018 година са извършени проверки на резервоарите и обваловките за съхранение 
на течни спомагателни материали, като по време на проверките течове и несъответствия не са 
констатирани. 
 

Период Брой проверки 
на състоянието 
на резервоарите 

Установени 
течове 

Коригиращи 
действия 

Съответствие 

януари – декември 
2018 година 

2 няма 
установени 

- да 

  
В съответствие с Условие 8.3.4.5. е изготвена и се прилага Инструкция за поддръжка и 

периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на 
суровини и спомагателни материали към инсталацията. 

През 2018 година са извършени проверки на площадките за съхранение на суровини и 
спомагателни материали, като по време на проверките не са установени несъответствия. 
            Суровините и спомагателните материали се съхраняват в складовете, посочени в 
Приложение № II.4.3-1 от заявлението. Складовете са закрити, с бетонна основа, без връзка с 
канализацията. Съхранението на химикалите отговаря на условията за съхранение, посочени в 
информационните листи за безопасност и съгласно КР. Във всеки склад са приложени 
предоставените от производителя информационни листове за безопасност за наличните 
химически вещества.  
 

Период Брой проверки 
на площадките 

Описание на 
състоянието  

Коригиращи 
действия 

Съответствие 

януари – декември 
2018 година 

2 Добро състояние - да 

 
В съответствие с изискванията на Условие 8.3.4.6. е изготвена и се прилага Инструкция 

за установяване и отстраняване на течове от резервоари или обваловки за течни спомагателни 
материали. 

 
 
 
 



4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

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

 
В представената по - долу таблица е отразен всеки замърсител, за който 

„БАЛКАНЦИНК” АД - гр. Русе има задължение да докладва, съгласно условията в Комплексно 
разрешително № 456-НО/2013 и изискванията на Европейския регистър за изпускането и 
преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Замърсителите не превишават количествата, съгласно 
Приложение № 2 на Регламента. 
  

Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за 2018 г. 
 

№ CAS 
номер 

Замърсител Емисионни прагове (колона 1) Праг за 
пренос на 

замърсители 
извън площ 
(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка 

или употреба 
(колона 3) 

Във 
въздух 

Във води В 
почва 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 
1 

630-08-0 Въглероден 
оксид (CO) 

500 000 
„-“ 

(13,944) 

- - - - 

2 
7664-41-7 Амоняк 

(NH3) 

10 000 
„-“ 

(27,888) 

- - - - 

3 
 

Азотни 
оксиди 
(NOx/NO2) 

100 000 
„-“ 

(89,64) 

- - - - 

4 
 

Серни 
оксиди 
(SOx/SO2) 

150 000 
„-“ 

(0,00) 

- - - - 

5 

 

Хлор и 
неорганични 
съединения 
(като HCl) 

10 000 
„-“ 

(13,944) 

- - - - 

6 

 Общ азот  - 
 

  50 000 
 

50 000 10 000 
„-“ 

(0,1995) 
 

10 000 
 

7 

 

Общ 
органичен 
въглерод 
(ТОС) (като 
общ С или 
ХПК/3) 

- 50000  
 

- „-“ 
(4,72) 

** 



 
Годишните количества на замърсителите с № 1, 2, 3, 4 и 5 съгласно Условие 9.6.1.3. са 

изчислени на база брой експлоатационни часове на инсталацията по осреднената моментно 
измерена стойност на концентрацията на съответния замърсител по време на мониторинг. 
Прилага се следната формула: 
Е год.  = брой часове  x V кор.  
Брой експлоатационни часове на инсталацията за 2018 година – 1992 часа 
 
Въглероден оксид (CO): 1992 * 0,007=13,944 кг/год. 
Амоняк (NH3): 1992 * 0,014=27,888 кг/год 
Азотни оксиди (NOx/NO2): 1992 * 0,045= 89,64 кг/год 
Серни оксиди (SOx/SO2): 1992 * 0=0 кг/год 
Хлор и неорганични съединения (като HCl): 1992 * 0,007 = 13,944 кг/год 
 

Годишните количества на замърсител с № 6 и 7 съгласно Условие 10.4.5. са изчислени 
като умножим дебита на изразходваната вода за отчетната година на час по работните часове на 
инсталацията и средната стойност от направените моментни измервания на концентрацията на 
замърсителя от протоколите по време на двата мониторинга.  
Е год. = изр.к-во вода на час х брой експлоатационни часове х (изм1

2
+изм2) 

Изразходвано количество вода на обекта през 2018 година – 1136 м3. Стойността е получена 
като сбор от фактурите на ВиК ООД гр. Русе, тъй като „БАЛКАНЦИНК“ АД няма крайно 
устройство за измерване на отпадъчните води към градската канализационна система. 
 
Общ азот: 129 dm3 * 1992 h * 0,7765 mg/dm3*106=0,1995 кг/год. 
Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3):  
(129 dm3 * 1992 h * 55,15 mg/dm3*106)/3 = 4,72 кг/год. 
 
            Количествата на тези замърсители представени в скоби са по – малки от тези, за които 
оператора има задължение да докладва и са на база измерванията от проведения собствен 
мониторинг през отчетената година, данните от който са представени по-долу в настоящият 
доклад. 
  

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 
Източниците на емисии в атмосферния въздух и пречиствателните съоръжения към всеки 

един от тях по комплексно разрешително (при наличие на такъв) са както следва: 
 

Изпускащо 
устройство 
(комин) № 
 

Източник 
на отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

К1 Аспирация към линия за поцинковане и изсушаване 
след флюсиране 1 бр. ръкавен филтър 

К2 Димни газове от 8 бр. горелки за подгряване на ваната за 
поцинковане, 2 бр. котели - 

К3 Аспирация към линия за байцване и флюсиране - 



            В изпълнение на Условие 9.1.1.2 е изготвена Документация за контролни параметри и 
оптималните им стойности на пречиствателното съоръжение, разрешено в Условие 9.1.1 на КР. 
Същата се попълва ежеседмично от отговорното лице. 

В съответствие с изискванията на Условие 9.1.1.4 е разработена и се прилага Инструкция за 
поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри на пречиствателното 
съоръжения.  

В изпълнение изискванията на Условие 9.1.2.1. е разработена и се прилага Инструкция 
за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 
параметри на пречиствателното съоръжение. 

В изпълнение на Условие 9.2.4. е изготвена и се прилага Инструкция за периодична 
оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с 
определените в КР емисионни норми.  
            През 2018 година са извършвани собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите 
на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на изпускащите устройства 
/комини/ по параметрите, посочени в таблиците на Условие 9.6.1.1. от КР. През 2018 година са 
извършени задължителните измервания за изпускащи устройства № К1 - аспирация към 
линията за поцинковане, № К2 - димни газове от горелките за подгряване на ваната и № К3 - 
аспирация към линията за байцване и флюсиране. Измерванията са извършени от акредитирани 
лаборатории за изпитване. 

Таблица 4.2.1 Изпускащо устройство №К1, аспирация към линията за поцинковане 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултат от мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/ Nm3 20 --- 3,1 Веднъж 
годишно 1 

NH3 mg/ Nm3 30 --- < 0,75 Веднъж 
годишно 1  

 
Таблица 4.2.2. Изпускащо устройство №К2, димни газове от горелките за подгряване  

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултат от мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

NOx mg/ Nm3 250 --- 34 Веднъж 
годишно 1 

CO mg/ Nm3 100 --- 5 Веднъж 
годишно 1  

SO2 mg/ Nm3 35 --- < 3,0 Веднъж 
годишно 1 

 
Таблица 4.2.3. Изпускащо устройство №К3, аспирация към линията за байцване и 

флюсиране. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултат от мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

HCl mg/ Nm3 10 --- 2 Веднъж 
годишно 1 

NH3 mg/ Nm3 30 --- 4 Веднъж 
годишно 1  



            В изпълнение изискванията на Условие 9.3.2. е изготвена и се прилага Инструкция за 
периодична оценка на наличието на неорганизирани емисии. За целта се извършват периодични 
огледи, а констатациите се отразяват в съответния документ, съгласно цитираната инструкция. 
През 2018 година са извършени периодични проверки за наличие на източници на 
неорганизирани емисии на площадката. При същите не са установени изпускания и не са 
преприемани коригиращи действия. 

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.3. е разработена и се прилага Инструкция за 
периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на 
неорганизираните емисии.  
            В съответствие с изискванията на Условие 9.4.3. е изготвена Инструкция за извършване 
на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на 
миришещи вещества.  
            През отчетният период не са регистрирани емисии на интензивно миришещи вещества и 
не са постъпвали оплаквания от граждани в РИОСВ – гр. Русе за миризми в резултат от 
дейностите, извършвани на площадката.  
 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 
 
На „БАЛКАНЦИНК“ АД не е разрешено пряко или непряко заустване на отпадъчни 

води от площадката в повърхностни водни обекти и/или канализационни системи, съгласно 
Условие 10.1.1. от КР. 

Съгласно Условие 10.2.1.1. смесеният поток отпадъчни води – производствени, битово-
фекални и дъждовни, се зауства в градската канализационна система при наличие на актуален 
договор с „ВиК“ ООД – гр.Русе и при спазване на условията в него,  в Точка на заустване – ТЗ 
№1 в канализационната система на гр. Русе с координати: 43°52’28,54’’СШ и 26°02’53,35’’ИД. 
От обекта няма заустване на отпадъчни води във воден обект. 
           По време на експлоатацията на инсталацията следва да се извършва мониторинг на 
дъждовни и отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води /битово – фекални и 
утаени дъждовни/, зауствани в градската канализационна система, единствено при спазване на 
изискванията посочени в Условие 10.2.2.1. на КР. 
 Източници на отпадъчните води: фекални води от административната и битова сграда, 
производствено хале на инсталацията и утаените дъждовни води от бетонираните части от 
площадката и покривите на сградния фонд. 
 През 2018 година са извършвани два броя мониторинг (през 6 месеца) на състава на 
смесен поток отпадъчни води /битово – фекални и утаени дъждовни/ в точка на пробовземане: 
ТП№1 – шахта /РШ7/, с географски координати: 43°52’28,60’’СШ и 26°02’52,86’’ИД,  

Анализите на инфилтрата са извършени от акредитирани лаборатории – лаборатория за 
изпитване на води Мобил Лаб ООД – гр. Русе и Лаборатория за изпитване на води към В и К 
ООД – гр. Търговище. Резултатите от мониторинга са посочени в таблиците по-долу: 

 
 
 
 
 
 



Таблица 4.3.1 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток  отпадъчни води за първо 
тримесечие. 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултат от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Активна реакция рН - 6,5 – 9,0 7,30 ± 0,06 Веднъж на 6 месеца Да  
Азот /амониев/ mg/l 35 0,802 ± 0,046 Веднъж на 6 месеца Да 
Неразтворени вещества mg/dm3 200 3,8 ± 0,5 Веднъж на 6 месеца Да  
БПК 5 mg/dm3 400 5 ± 2 Веднъж на 6 месеца Да 
ХПК /бихроматна/ mg/dm3 700 56,2 ± 3,9 Веднъж на 6 месеца Да 
Нефтопродукти mg/dm3 10 1,2 ± 0,12 Веднъж на 6 месеца Да  

 
Таблица 4.3.2 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток  отпадъчни води за второ 
тримесечие. 
 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултат от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Активна реакция рН - 6,5 – 9,0 7,28 ± 0,06 Веднъж на 6 месеца Да  
Азот /амониев/ mg/l 35 0,731 ± 0,042 Веднъж на 6 месеца Да 
Неразтворени вещества mg/dm3 200 2,9 ± 0,6 Веднъж на 6 месеца Да  
БПК 5 mg/dm3 400 4 ± 3 Веднъж на 6 месеца Да 
ХПК /бихроматна/ mg/dm3 700 54,1 ± 3,8 Веднъж на 6 месеца Да 
Нефтопродукти mg/dm3 10 0,7 ± 0,07 Веднъж на 6 месеца Да  

 
            В съответствие с Условие 10.2.2.2. е изготвена и се прилага Инструкция за оценка на 
съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените такива в КР. 
От направените собствени мониторинги през отчетната 2018 година не са констатирани 
несъответствия в измерените стойности на показателите, съпоставени с емисионните 
ограничения в КР. 
           Съгласно Условие 10.2.2.3. е изготвена и се прилага Инструкция за измерване на 
количествата зауствани отпадъчни води. 
           Съгласно  Условие 10.2.2.4. замърсителите и техните годишни количества, които се 
докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) 
са изчислени и нанесени в Таблица Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. 
           В изпълнение на Условие 10.3.1.1. „БАЛКАНЦИНК” АД е въвело в експлоатация, 
следните пречиствателни съоръжения: три броя утаители за механично пречистване на 
дъждовни води. 
           В изпълнение изискванията на Условие 10.3.1.2.1. е изготвена и се прилага Инструкция 
за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните 
съоръжения. Мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения се извършва в 
съответствие с инструкцията за поддържането на оптималния им работен режим. 
            Съгласно Условие 10.3.1.2.3. е изготвена и се прилага Инструкция за периодична 
проверка и поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на пречиствателните 
съоръжения. 
През 2018 година са извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните 
параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Не са 
констатирани несъответствия. 



           Изготвена е се прилага в съответствие с Условие 10.3.1.3.1. Инструкция за периодична 
оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за 
пречиствателните съоръжения с определените такива в КР. 
По време на извършените проверки през 2018 година, не са установени несъответствия. 
            

4.4. Управление на отпадъците 
 
4.4.1. Образуване на отпадъците 

   През 2018 година на територията на производствения комплекс на „БАЛКАЦИНК“ АД в 
гр.Русе, Индустриален парк - Русе по време на експлоатацията на инсталацията и извършена 
планова проверка от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Русе на 
03.07.2018 г., е констатирано наличието на образувани нови отпадъци с кодове: 15 01 01 
(Хартиени и картонени опаковки), 15 01 02 (Пластмасови опаковки) и 15 02 02* (абсорбенти – 
кърпи, ръкавици за изтриване, замърсени с опасни вещества. За същите са изготвени и 
представени в РИОСВ – гр. Русе с Придружително писмо вх. № АО-3482-(2)/30.07.2018 г., 
работни листи за класификация на отпадъците и отчетна книга за образувани производствени 
и/или опасни отпадъци №6. РИОСВ – гр. Русе утвърди представената документация с писмо с 
изх. № И-2836/23.08.2018 г. Останалите образувани през 2018 година, по време на 
експлоатацията на инсталацията, отпадъци са еднакви по вид с тези, определени с Условие 
11.1.1. от КР. Количествата им не превишават определените в условието.  

Изготвена е и се прилага по Условие 11.1.2. Инструкция за периодична оценка на 
съответствието на нормите за ефективност при образуване на отпадъци с определените такива в 
условията на КР. Резултатите от изпълнението се документират. 
      Информация за количествата отпадъци, образувани по време на работата на 
инсталацията (тези, които се генерират пряко от производствения процес), изразени като 
годишно количество, са представени в Таблица 4. Образуване на отпадъци. 
 
 



Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество Годишно количество за 
единица продукт Временно 

съхранение на 
площадката*  

Транспортиране 
- собствен 
транспорт / 

външна фирма 

Съответствие Количества 
определени с 
КР [t/y] 

Реално 
измерено  

[t/y] 

Количества 
определени с КР 

Реално 
измерено 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, др. 17 01 07 40 0 Няма определено ---- 1 - СО  Да   Да  
Дървесен материал 17 02 01 1,7 0 Няма определено ---- 1 - СО Да   Да 
Желязо и стомана 17 02 05 2 ,5 0 Няма определено ----- 1 - СО Да Да  
Смесени битови отпадъци 20 03 01 1,6 0 Няма определено ----- Да Да  Да  
Отпадъчни бои и лакове съдр. ОВ 08 01 11* 0,012 0 Няма определено ----- Да  Да   Да  
Нехлорирани хидравлични масла 13 01 10* 0,450 0 Няма определено ------ Да   Да Да  
Нехлорирани моторни, смазочни и 
др. масла 

13 02 05* 0,650 0 Няма определено ------ Да Да  Да  

Опаковки,съдържащи остатъци ОВ 15 01 10* 0,065 0 Няма определено ----- Да Да Да  
Оловни акумолаторни батерии 16 06 01* 0,650 0 Няма определено ------ Да Да  Да  
Твърд цинк /хард цинк/ 11 05 01 480 26,42 0,012 0,006 1 Да  Да  
Цинкова пепел 11 05 02 470 44,30 0,0118 0,0094 1 Да Да  
Отработена киселина от байцване  11 01 05* 552 20 0,014 0,0043 Да  Да Да  
Твърди от. от пречистване на газове 11 05 03* 6 0,78 Няма определено ------ Да Да  Да  
Стружки и изрезки от механична 
обработка на черни метали 

12 01 01 0,9 0 Няма определено ------ 4 Да  Да  

Стружки и изрезки от механична 
обработка на цветни метали 

12 01 03 0,4 0 Няма определено ------ 4 Да Да 

Излязло от употреба оборудване 16 02 14 0,25 0 Няма определено ------ Да Да Да 
Облицовъчни и огнеупорни 
материали от неметалургични п-си 

16 11 06 2 0 Няма определено ------ 1 Да Да 

Утайки от дъждовни отпадъчни води 19 08 14 12 0 Няма определено ------ Да Да Да 
Черни метали 19 12 02 430 11,88 Няма определено ------ Да Да Да 
Цветни метали 19 12 03 20 0 Няма определено ------ Да Да Да 
Хартиени и картонени опаковки 15 01 01  0,08 Няма определено ------ Да Да Да 
Пластмасови опаковки 15 01 02  0,08 Няма определено ------ Да Да Да 
Пластмасови и метални опаковки 
съдържащи грес, смазки и др. 

15 01 10* 0,150 0 Няма определено ------ Да Да Да 

Ръкави от ръкавни филтри 15 02 02* 1,2 0 Няма определено ------ Да Да Да 
Абсорбенти – кърпи, ръкавици за 
изтриване, замърсени с опасни 
вещества 

15 02 02* 
 0,05 Няма определено ------ 

Да Да Да 

Флуоресцентни тръби и др. 
отпадаци, съдържащи живак 

20 01 21* 0,032 0 Няма определено ------ Да Да Да 

Смеси от бетон, тухли керемиди, 
плочки и др., различни от 170106 

17 01 07 6 0 Няма определено ------ Да Да Да 

Смесени битови отподъци 20 03 01 6 0 Няма определено ------ Да Да Да 



 
Няма констатирани несъответствия с Условие 11.1.1. от КР по отношение годишното 

количеството отпадъци, образувани пряко при производствената дейност на инсталацията, за 
2018 година.  
 

4.4.2. Събиране на отпадъците 
Образуваните по време на експлоатацията на инсталацията отпадъци, посочени в 

Таблица 11.1.- Строителни отпадъци, образувани по време на строителство, Таблица 11.2.- 
Битови отпадъци, образувани по време на строителство, Таблица 11.3.- Опасни отпадъци, 
образувани по време на строителство, Таблица 11.4.- Производствени отпадъци, образувани от 
инсталацията за повърхностна обработка на метали, Таблица 11.5.- Опасни отпадъци, 
образувани от инсталацията за повърхностна обработка на метали, Таблица 11.6.- 
Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка, Таблица 11.7.- Опасни отпадъци, 
образувани от цялата площадка  и Таблица 11.8.- Строителни отпадъци, образувани от цялата 
площадка от Условие 11.1. на КР са събирани и събират в съответствие с изискванията на Глава 
ІІ, Раздел І от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г. и др. нормативни актове. 
 По време на извършените проверки през отчетната 2018 година не са констатирани 
отклонения и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.   
  
            4.4.3. Съхранение на отпадъците 
            На територията на производствения комплекс на „БАЛКАНЦИНК“ АД се съхраняват 
предварително, отпадъци с кодове и наименование посочени в подусловията на Условие 11.3. 
Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за 
временно съхранение. Същите се събират в подходящи съдове, които са маркирани като върху 
тях е посочен кода и вида на отпадъка и опасните му свойства. Площадките за предварително 
съхранение са с трайна настилка, снабдени с навес/покрив и/или затворени контейнери, с 
ограничен достъп на хора до тях и отделени от останалите съоръжения, обозначени са с 
указателни табели с надписи за вида на отпадъците.  

В Дружеството се осъществява ежемесечен контрол на състоянието на площадките за 
временно съхранение на отпадъците. 

В изпълнение изискванията на Условие 11.3.14. е разработена и се прилага Инструкция 
за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъци. 
През 2018 година е извършена оценка на съответствието на предварителното съхраняване - 
няма регистрирани несъответствия и предприети коригиращи действия. 
 
            4.4.4. Транспортиране на отпадъците 

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва 
единствено от фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на 
отпадъците за извършване на такава дейност или регистрационен документ по чл. 12 от Закона 
за управление на отпадъците или комплексно разрешително. 

Оценката за транспортирането им се извършва съгласно Инструкция за периодична 
оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците, изготвена в изпълнение на 
Условие 11.4.3. По време на извършената проверка през отчетният период не са констатирани 
отклонение и/или несъответствия с изискванията по транспортирането на отпадъците на 
територията на площадката. 



 

 

           4.4.5. Оползотворяване, преработване и/или рециклиране на отпадъците     
 В изпълнение на Условие 11.5.2. е разработена Инструкция за периодична оценка на 
съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци. 
По време на извършените проверки през отчетният период не са констатирани отклонения 
и/или несъответствия с изискванията по оползотворяване на отпадъците. 
 
            4.4.6. Обезвреждане на отпадъците 

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране 
се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи 
разрешително по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците за извършване на такава 
дейност или издадено Комплексно разрешително. 
 Съгласно Условие 11.6.2. е изготвена Инструкция за периодична оценка на 
съответствието на обезвреждането на отпадъците. 
По време на извършените проверки през отчетният период не са констатирани отклонения 
и/или несъответствия с изискванията, свързани с обезвреждането на отпадъците от територията 
на площадката. 

Информация за отпадъците за 2018 година е предоставена в таблица 4 и 5 от настоящият 
ГДОС. През 2018 година са предадени три вида отпадъци с кодове 11 05 01; 11 05 02 и 19 12 02. 
Предаването е извършено в съответствие изискванията на Условие 11.4.2.1.   

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната  
фирма извършваща 

операцията по 
оползотворяване/обез

вреждане 

Съответствие 

Твърд цинк /Хард цинк/ 11 05 01  Не Не Метком Йотови 
ЕООД Да 

Цинкова пепел 11 05 02 Не Не Метком Йотови 
ЕООД Да 

Черни метали 19 12 02 Не  Не Ник Транс ЕООД Да  
 

Прилагат се инструкции изисквани с Условие 11.7.2. Инструкция за измерване на 
образуваните количества отпадъци и изчисления на нормите за ефективност и Условие 11.7.3. 
Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци и 
стойностите на норми за ефективност при образуване на отпадъци.. За 2018 година са 
извършени оценки на съответствието, изисквани с гореспоменатите инструкции, няма 
констатирани несъответствия и предприети коригиращи действия. 

Ежегодно Дружеството докладва дейностите по управление на отпадъците, съгласно 
изискванията на Наредба № 9/28.09.2004г. за реда и образците по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публичния регистър на 
издадените решения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. 

 
 
 
 
 



4.5 Шум 
Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива 

на шум превишаващи следните стойности: 
По границите на производствената площадка: 
- дневно ниво – 70 dB(A); 
- вечерно ниво – 70 dB(A); 
- нощно ниво – 70 dB(A); 
В мястото на въздействие (най-близко разположените спрямо промишления източник 

точки): 
- дневно ниво – 55 dB(A); 
- вечерно ниво – 50 dB(A); 
- нощно ниво – 45 dB(A). 

 
           Съгласно Условие 12.2.1 честотата на мониторинга е веднъж в рамките на две 
последователни календарни години. През отчетната 2018 г. е извършен мониторинг на 
еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на 
въздействие от акредитирана лаборатория Мобил Лаб ООД – гр. Русе 

Съгласно Условие 12.2.2. е изготвена и се прилага Инструкция за наблюдение на 
показателите по Условие 12.2.1.   

В изпълнение на Условие 12.2.3. е изготвена и се прилага Инструкция за оценка на 
съответствието на установените еквивалентни нива на шум.  
Извършената оценка на съответствието между резултатите от проведения мониторинг на 
еквивалентни нива на шум за отчетната 2018 година и посочените нива в КР е описана в 
таблица 6 от настоящия доклад. 
 

Таблица 6. Шумови емисии 
 

Място на измерването Ниво на звуковото 
налягане в dB (А) 

Измерено през    
деня / нощта Съответствие 

Екв. Ниво на шум по контур – т.1 51,4 ± 0,3 Дневно да 
Екв. Ниво на шум по контур – т.2 55,2 ± 0,3 Дневно да 
Екв. Ниво на шум по контур – т.3 58,3 ± 0,3 Дневно да 
Екв. Ниво на шум по контур – т.4 62,2 ± 0,3 Дневно да 
Екв. Ниво на шум по контур – т.5 65,1 ± 0,3 Дневно да 
Екв. Ниво на шум по контур – т.6 68,3 ± 0,3 Дневно да 
Екв. Ниво на шум по контур – т.7 65,3 ± 0,3 Дневно да 
Екв. Ниво на шум по контур – т.8 66,9 ± 0,3 Дневно да 
Екв. Ниво на шум по контур – т.9 64,4 ± 0,3 Дневно да 
Средно еквивалентно ниво на 
шума 61,9 ± 0,3 Дневно да 

Ниво на обща звукова мощност 112,0 ± 6,7 Дневно - 
Еквивалентно ниво на шума в 
мястото на въздействие 49,5 ± 0,3 Дневно да 

 
За 2018 година не са регистрирани жалби от живущите около площадката, съгласно 

Условие 12.3.3. от КР. 



 

 

 
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

      На територията на производствения комплекс на „БАЛКАНЦИНК“АД не се извършва 
инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, 
приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите, съгласно Условие 13.1.1. 
           Съгласно Условие 13.1.2. е разработена и се прилага Инструкция за периодична 
проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. 
           Съгласно Условие 13.1.4 е изготвена и се прилага Инструкция за предприемане на мерки 
за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасно вещества. На територията на 
площадката на “ „БАЛКАНЦИНК“АД през 2018 година не са регистрирани течове, разливи или 
изливания на вредни  и опасни вещества. 
 На територията на площадката са осигурени достатъчни количества сорбиращи 
материали в случай на аварийни разливи. Сорбиращите материали се съхраняват на определени 
за целта места.  
       Изготвена е и се прилага във връзка с Условие 13.1.5. Инструкция за отстраняване на 
разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране 
на образуваните отпадъци.  
 

 
 
 
Опазване на почвата 
Съгласно условията на КР „БАЛКАНЦИНК“ АД следва да извършва собствен 

мониторинг на почвите на територията на площадката по показатели и пет постоянни 
мониторингови пункта, веднъж в рамките на три последователно години, съгласно Условие 
13.2.1, както следва: 

ПП1 с географски координати N 43°52’26,18’’    E 26°02’50,16’’ 
ПП2 с географски координати N 43°52’29,83’’    E 26°02’52,30’’ 
ПП3 с географски координати N 43°52’29,18’’    E 26°02’50,05’’ 
ПП4 с географски координати N 43°52’28,89’’    E 26°02’48,14’’ 
ПП5 с географски координати N 43°52’27,17’’    E 26°02’52,20’’ 
През отчетната 2018 година не са извършени пробовземания и анализи на почви. 

Мониторинга е правен през 2017 година и е представен в Годишния доклад за 2017 година. 
Изготвена е във връзка с Условие 13.2.2 Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на данните от мониторинга на показателите по табл. 13.2.1 и базовото 
състояние на почвите. 
  Води се Дневник, от датата на влизане в сила на КР, за установени разливи/случаи на 
изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, последствия от 
разлива и предприети коригиращи мерки за отстраняването на причините. 
 През 2018 година аварийно изпускане на замърсители и разливи в почвата на 
територията на площадката не е имало.  

 
 



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

на КР (ИППСУКР) . 
„БАЛКАНЦИНК“ АД няма задължение да изготви  инвестиционна програма за 

привеждане в съответствие с условията на КР.  
 
6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях. 
През отчетната 2018 година „БАЛКАНЦИНК” АД не е прекратявало дейността на 

инсталации и съоръжения или част от тях, тъй като обекта, вкл. инсталацията и съоръженията 
по КР , разположени на територията на производствената площадка. 

 
7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

  Предприятието е разработило и актуализирало “План за действие при бедствия, аварии и 
катастрофи”. Направена е оценка на потенциалните аварийни ситуации по звена. При 
възникване на аварийна ситуация с отражение върху околната среда се уведомява РИОСВ 
писмено. В предприятието е изготвен списък на опасните химични вещества и препарати с 
отбелязани количества и място на съхранение. В складовете за химикали са налични и ИЛБ за 
разположените на съответното място химични вещества. 

  В изпълнение на Условие 14.4 е разработена и се прилага Инструкция с мерки за 
ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчни води 
вследствие на аварийни ситуации 
           През отчетният период не са регистрирани аварии на територията на производствената 
площадка „БАЛКАНЦИНК” АД - гр. Русе. Поради тази причина не е попълнена Таблица 9. 

 
           През отчетната 2018 година не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по 
отношение замърсяване на компонентите на околната среда (атмосферен въздух, води, почви, 
биологично разнообразие и др.) и факторите, които могат да доведат до замърсяване / 
увреждане на околната среда (шум, вибрации, отпадъци и др.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 
 
 Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
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 Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия 
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