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ИЗНОС НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ –  ОПИТЪТ НА БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД 
 

• БалБок Инженеринг АД има дългогодишна история и  богат опит в областта на екологосъобразното, безопасно     и икономически ефективно управление на отпадъци, генерирани при дейността и/или собственост на други юридически и физически лица.  
• БалБок Инженеринг АД извършва основните си дейности при контролирани условия, спазвайки изискванията на националното и международно законодателство по отношение на управлението на отпадъци. 

 

ИЗНОС НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ –  ОПИТЪТ НА БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД 
• БалБок Инженеринг АД притежава валидни разрешения за извършване на дейностите по третиране на отпадъци за двете си площадки и за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци по чл.35 от ЗУО, издадени от компетентните органи: 

-   Комплексно разрешително № 473-НО/2013  за Площадка, Стара Загора; 
-   Разрешение за дейности по третиране на отпадъци                   № 12-ДО-1271-01/26.11.2014 г. за Площадка -Костинброд;  
-  Регистрационен документ № 12-РД-895-03/25.09.2014 г. за събиране и транспортиране на отпадъци. 

ИЗНОС НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ –  ОПИТЪТ НА БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД 
• БалБок Инженеринг АД работи в интегрирана система за управление на отпадъците, която включва използване на собствени технологии за третиране на отпадъци, съоръжения и площадки и насочване на опасните отпадъци за крайни операции по обезвреждане и оползотворяване в специализирани съоръжения от България и Европа.  
• Партньори на БалБок са лицензирани съоръжения в държави от ЕС.  
- Част от опасните отпадъци се обезвреждат чрез изгаряне/ инсинерация в лицензирани съоръжения в Германия; 
- Част от опасните отпадъци се оползотворяват в специализирано съоръжения в Румъния; 
- Опасните отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили се третираха в лицензирани съоръжения в Холандия; 
- Озоноразрушаващите и парниковите газове (хлорофлуоро въглеводороди) се обезвреждат в специализирано съоръжение в Германия. 
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ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА   относно трансграничния превоз на опасни отпадъци – международни документи 
• Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане - основана е на убеждението, че държавите трябва да предприемат необходимите мерки, за да се гарантира съответствието на управлението на опасни и други отпадъци, включително тяхното трансгранично движение с опазването на човешкото здраве и околната среда, независимо от мястото на обезвреждането им. 
• Директива 2008/98/ЕО определя мерките за защита на околната среда и човешкото здраве посредством предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъци. 
• Регламент (ЕО) № 1013/2006  относно превози на отпадъци -регулира надзора и контрола при превоз на отпадъци по начин, който отчита необходимостта да се съхранява, опазва и подобрява качеството на околната среда.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА   относно трансграничния превоз на опасни отпадъци – национални документи  
 

• Закон за управление на отпадъците – издаден от МОСВ, обнародван в ДВ бр.53 от 13.07.2013 г. 
-    Регламентира общите изисквания за опазване на околната среда и човешкото здраве във връзка с образуването, съхраняването, събирането, транспортирането, трансграничния превоз, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците. 
• Наредба за реда и начина  за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки – декларации при трансграничен превоз на отпадъци, обнародвана в ДВ бр.59 от 18.07.2014 г. 

 

Трансграничен превоз на отпадъци 
• Като страна-членка на ЕС, България прилага пряко Регламент 1013/2006 и спазва изискванията относно превозите на отпадъци в рамките на общността, както и относно вноса и износа на отпадъци към и от EC. Регламент 1013/2006 установява процедури и режими за контрол върху превоза на отпадъци, в зависимост от произхода, местоназначението и маршрута на превоза, вида на превозваните отпадъци и вида третиране, което се прилага върху отпадъците на тяхното местоназначение.  
• Регламентът има две процедури и два списъка за контрол на 

превоза на отпадъци:  
• Процедура за предварителна писмена нотификация и съгласие 
• Процедура, приложима за неопасни отпадъци, предназначени за оползотворяване в количества над 20 кг, при която превозът се придружава от определена информация, съгласно чл.18 на Регламента.  

Процедура за предварителна писмена нотификация и съгласие (нотифициране) 
• Процедурата  се започва от износителя-нотификатор в страната по изпращане на отпадъците.  
• Износителят-нотификатор предоставя необходимите документи на компетентния орган по изпращане. Необходимите документи се представят в толкова екземпляра, колкото са на брой заинтересованите от конкретния превоз държави.  
• За издаване на разрешение/нотификация за внос на отпадъци или превоз на отпадъци към България, необходимите документи се подават от износителя – нотификатор в страната по изпращане. 
• За издаване на разрешение/нотификация за износ на отпадъци или превоз на отпадъци от България към друга страна, необходимите документи се подават в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
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Списък на документите, които следва да бъдат представени за издаване на нотификация - 1  
1. Документ за нотифициране (приложение IA към Регламент (ЕО) № 1013/2006) 
2. Документ за превоз (приложение IБ към Регламент (ЕО)                           № 1013/2006) 
3. Документ за платена такса или копие от него. 
4. Разрешителни документи за дейности с отпадъци при износ/превоз от България 
5. Копие от договор между нотификатора и получателя относно оползотворяването или обезвреждането на отпадъка.  
6. Копие от регистрационен документ на превозвача за транспортиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО.  

Списък на документите, които следва да бъдат представени за издаване на нотификация - 2  
7.   Доказателство за застраховка „Гражданска отговорност”.  
8.  Предвиден маршрут, вкл. пункт на излизане от и влизане във всяка заинтересована страна, включително митнически пунктове на влизане в и/ или излизане от всяка страна по превоза на отпадъците; максималната продължителност на транспорта; транспортното  разстояние в км до съоръжението, получаващо отпадъка.  
9.   Описание на отпадъка – състав, характер и опасни свойства 
10. Химически анализ на отпадъка (при необходимост). 
11. Описание на процеса на третиране на отпадъка в съоръжението – получател.  
12. Финансова гаранция (банкова гаранция или еквивалентна застраховка). 

 
 

Трансграничен превоз на отпадъци 
• Отпадъците, класифицирани като опасни в съответствие с регламентите на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците се транспортират като „опасни товари“ и превозния процес попада под изискванията за транспортиране на опасни товари. 

 
• Основните документи, които регламентират превозите на опасни товари с автомобилен транспорт и комбинираните превози по шосе, жп, море и въздух са: 

 
 

Законодателна рамка относно превоз  на опасни товари – международни документи 
• ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе 
• RID - Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари 
• ADN - Европейско споразумение за превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища 
• IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море 
• ICAO - Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване по безопасен превоз на опасни товари по въздуха 
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Законодателна рамка относно превоз  на опасни товари – национални документи  
• ЗАКОН за автомобилните превози, обн. в ДВ, бр. 82/1999 г.  
• ЗАКОН за движението по пътищата, обн. в ДВ, бр.20 от 05.03.1999 г. 
• ЗАКОН за железопътния транспорт, обн. в ДВ, бр.97 от 28.11.2000 г. 
• ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, обн. в ДВ. бр.12 от 11.02.2000 г. 
• Наредба № 40 от  14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, обн. в ДВ. бр.15 от 24.02.2004 г 
• Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари, обн. в ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г.  
• Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища, обн. в ДВ, бр.67 от 30.7.2013 г. 
• Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха, обн. в ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г. 
• Наредба № 53 от 10 февруари 2003 г. за комбиниран превоз на товари, обн. в ДВ. бр.18 от 25.02.2003 г. 

Практиката на БалБок Инженеринг АД при подготовката  и реализирането на износа/ трансграничния превоз на опасни отпадъци  
• Износът на опасни отпадъци се извършва в съответствие с разрешителни (нотификации) за трансграничен превоз на опасни товари, издадени от компетентните органи на държавата-износител, държавата-вносител и транзитните държави по транспортния маршрут.  
• Нотификациите се издават за всеки код от европейския списък на отпадъците, означени са с регистрационен/ идентификационен номер и са с валидност до една година.   

Пример за Нотификация 
Практиката на БалБок Инженеринг АД при подготовката и реализирането на износа/трансграничния превоз на опасни отпадъци – І. ПОДГОТОВКА НА ОТПАДЪЦИ   
1.  Класифициране на отпадъците  
• Подготовката на опасни отпадъци за транспортиране започва с класифицирането им с определен ООН-номер (UN номер) съгласно изискванията на ADR. На всеки определен UN номер съответства определена (определени) опаковъчни групи, в зависимост от опасността на съответния товар, а именно  І, ІІ, ІІІ опаковъчни групи. Най-строги са изискванията за опасни товари от І опаковъчна група, а най-либерални към ІІІ опаковъчна група.  
• Подходящата за даден опасен отпадък опаковка се избира след класифицирането/идентифицирането на опасния отпадък и присвояването му на оптимален UN-номер. 
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Практиката на БалБок Инженеринг АД при подготовката и реализирането на износа/трансграничния превоз на опасни отпадъци – І. ПОДГОТОВКА НА ОТПАДЪЦИ   
2.  Преопаковане на опасни отпадъци 
• Превозът на опасни отпадъци (като опасни товари) по шосе се извършва в специализирани опаковки за опасни товари. Опаковките трябва да имат щампован или отпечатан върху трайно поставена табела код от цифри и букви, даващ информация за вида на опаковката (варел, каса, торба и др.), материала (метал, дърво, пластмаса и др.), предназначението му (за вида вещество, което може да се постави в него - напр. твърдо, течно; максимално тегло на твърдото вещество, максимална плътност и налягане на течността), годината на производство, инициали на производителя, инициали на утвърдилата го компетентна институция или държава и др.  Пред кода са поставени буквите „UN”. 
• Всяка единична опаковка (бидон или варел) трябва да бъде проверена за добре затворен капак и подсигурена срещу отваряне с пластмасова лента, а тубите - за добре затворена капачка. 

 
 

Примери за опаковки на опасни отпадъци, отговарящи на изискванията за безопасен транспорт 

Пластмасовите опаковки са годни за транспортиране до 4 г. от датата на производство (месец и година), маркирана трайно върху тях (UN маркировка) 

Примери за опаковки на опасни отпадъци,  отговарящи на изискванията за безопасен транспорт 

 
Средноголеми контейнери за наливни и насипни товари  
(IBC и FIBC) - вместимост 1 куб.м.  

Примери за опаковки на опасни отпадъци,  отговарящи на изискванията за безопасен транспорт 
1H2 – Бидон, пластмасов, с капак 
1A2 -  Варел, метален, с капак 
X – за І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та опаковъчна група 
Y – за ІІ-ра и ІІІ-та опаковъчна група 
Z – само за ІІІ-та опаковъчна група 
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Практиката на БалБок Инженеринг АД при подготовката и реализирането на износа/трансграничния превоз на опасни отпадъци – І. ПОДГОТОВКА НА ОТПАДЪЦИ   
 
2.  Преопаковане на опасни отпадъци 
При преопаковането на отпадъците за износ се спазват задължително и изискванията на фирмите, извършващи крайните операции по обезвреждане на опасните отпадъци и   се спазват предоставените от тях Инструкции за опаковане и приемане. 

 
 

Пример за Инструкция на партньорското съоръжение за опаковане и  приемане на  химикали 

Практиката на БалБок Инженеринг АД при подготовката и реализирането на износа/трансграничния превоз на опасни отпадъци – І. ПОДГОТОВКА НА ОТПАДЪЦИ   
3.  Етикетиране и маркиране на единичните опаковки 
• След преопаковането се пристъпва към етикетирането на всяка единична опаковка. При етикетирането на преопакованите отпадъци се спазват задължителните изисквания, които се  утвърждават  с ADR. Съгласно тези изисквания, опаковките с опасни отпадъци трябва да бъдат етикетирани и маркирани така, че да дават информация за вида на товара и за вида на съществуващата опасност. 
• Всяка единична опаковка се етикетира и маркира с: 

*    етикет, носещ информация за UN номера на опакования опасен отпадък, съгласно Таблица А от глава 3 на ADR; 
*    етикет, информиращ за вида/ класа  на опасност (знак за опасност); 
*    етикет, носещ друга информация, изисквана от фирмите, които оползотворяват или обезвреждат опасните отпадъци. 

 

Примери за знаци за опасност 
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Практиката на БалБок Инженеринг АД при подготовката и реализирането на износа/трансграничния превоз на опасни отпадъци – І. ПОДГОТОВКА НА ОТПАДЪЦИ   4. Палетизиране, измерване и етикетиране на палетните единици преди транспортиране 
• Етикетираните единични опаковки се палетизират в палетни единици. Опаковките се редят плътно върху палети с цел оптимално използване на площта му.  
• При палетизирането не се допуска реденето на единични опаковки, съдържащи несъвместими опасни отпадъци в палетна единица. 
• За укрепване и обезопасяване при транспортиране палетните единици се опаковат със стреч фолио и при необходимост се поставят чембер ленти. 
• Измерва се теглото в кг на всяка палетна единица. 
• Всяка палетна едининица се етикетира и маркира със следните етикети, поставени на двете й срещуположни страни: 

*   етикет, носещ информация за UN номера на палетизирания опасен товар; 
*   знака за опасност на палетизирания опасен товар; 
*   етикет, носещ информация за номера на Нотификация, изпращача и получателя на опасния товар, тегло и др. 

 

 Примери за палетизирани и укрепени опасни отпадъци  

Практиката на БалБок Инженеринг АД при подготовката и реализирането на износа/трансграничния превоз на опасни отпадъци – ІІ. ПЛАНИРАНЕ И НАТОВАРВАНЕ  
1.   Планиране на транспорта/ износа на опасни отпадъци 
• Датите за износ и съдържанието на товарите се планират на основата на подготвените отпадъци и тяхната съвместимост при транспортиране и по съответните Нотификации.  
• Планираните дати за трансграничния транспорт и вида и съдържанието на опасния товар се с съгласуват лицата за контакти на съоръженията за обезвреждане или оползотворяване.  
• Компетентните органи на държавите, издали Нотификациите се уведомяват писмено най-малко три работни дни преди извършването на износа на опасните отпадъци. 

 

Практиката на БалБок Инженеринг АД при подготовката и реализирането на износа/трансграничния превоз на опасни отпадъци – ІІ. ПЛАНИРАНЕ И НАТОВАРВАНЕ  2. Натоварване на опасните отпадъци в транспортното средство и транспортиране на опасните товари 
• Преди натоварването консултантът по безопасността извършва:  

-    проверка на документите, удостоверяващи изправността на транспортното средство; 
-    проверка на документите за правоспособност на превозвача (ADR свидетелство и др.); 
-    наличие и годност на необходимото задължително и допълнително оборудване и документи за трансграничен превоз на опасни товари. 
• При товаренето на опасните товари контролира ефективното укрепване и обезопасяване на товара: 

-   разпределение на тежестта на товара така, че да не се получи претоварване на транспортното средство и осите му; 
-   укрепване на товара чрез палети и колани за осигуряване на неподвижност по време на нормални условия на транспорт.  
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Примери за натоварване и укрепване на опасни товари по ADR Примери за натоварване и укрепване на опасни товари по ADR 

Практиката на БалБок Инженеринг АД при подготовката и реализирането на износа/трансграничния превоз на опасни отпадъци – ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗНОСА  • Всеки износ на опасни отпадъци за оползотворяване или обезвреждане се документира в следните документи: 
-    Документ за превоза (Movement Document) в 2 еднообразни екземпляра – за всяка Нотификация се попълва отделен документ за превоза и нето тегло на отпадъците;  
-    Международна товарителница за автомобилен превоз (CMR) в 7 екземпляра – отпадъците се описват по UN номер, клас на опасност и опаковъчна група, вида и броя на опаковките и бруто тегло. 
-    Опаковъчен лист (Packing list) в 2 еднообразни екземпляра - описващ данните на изпращача и получателя на опасния товар, номера на транспортното средство, регистрационните номера на Нотификациите, бруто и нето тегло на отпадъците, UN номерата и наименованията на отпадъците, класа на опасност и опаковъчната група, вида и броя на опаковките им. 
• Освен тези документи, удостоверяващи опасния товар, износът задължително се съпровожда и със следните документи: 

-    копия на разрешителните (Нотификациите), издадени от компетентните органи на държавите по транспортния маршрут на товара; 
-    определен и документиран транспортен маршрут на опасния товар; 
-    писмена инструкция за аварийни случаи съгласно ADR на езика на превозвача. 

 

Практиката на БалБок Инженеринг АД при подготовката и реализирането на износа/трансграничния превоз на опасни отпадъци – ІV. Сертификати   
• След извършване на дейностите по оползотворяване или обезвреждане на транспортираните опасни отпадъци, лицензираните съоръжения връщат на БалБок Инженеринг АД документа за превоз (Movement document), попълнен в съответното поле за удостоверяване на извършеното оползотворяване или обезвреждане. 
• На основата на документа, удостоверяващ оползотворяването или обезвреждането на опасните отпадъци, БалБок Инженеринг АД издава Сертификат за обезвреждане/ оползотворяване за отпадъците, приети от клиентите на дружеството (генератори и/или притежатели на опасни отпадъци). 
• Сертификатът доказва изпълнението на задълженията на генераторите и/или притежателите на опасни отпадъци по чл. 7, ал. 2 от ЗУО 
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Пример за Документ за превоза 
Образец на Сертификат  

СЕМИНАР - ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 
Център за развитие на екологичната инфраструктура, Стара Загора 

 
 

 
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 

 


