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1. Общи положения 
Обхватът на системата за управление на околната среда определя физическите и организационни 
граници, спрямо които се прилага СУОС. За определяне на обхвата на СУОС, СЖС България ЕООД 
разглежда контекста на организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни и 
степента на контрол и влияние, който може да окаже върху дейностите и предоставяните услуги.  
 
2. Предоставяни услуги 
Лабораторни анализи на води, почви, почвени подобрители, отпадъци, утайки, седименти и емисии от 
стационарни източници; лабораторни анализи на нефт, нефтопродукти, газове, химикали, масла и 
води; безразрушителен и разрушителен контрол, вибродиагностика и виброконтрол; количествен и 
качествен контрол на нефт, нефтопродукти, смазочни масла, химикали и втечнени газове; 
калибриране на резервоари; метрологичен контрол на средства за измерване; строителен надзор и 
управление на проекти (проджект мениджмънт) 
 
3. Местоположения, включени в обхвата на СУОС 
 

Направление в СЖС 
България ЕООД 

Местоположение Дейности 

Лабораторен комплекс 
към „СЖС България” 
ЕООД, гр.Бургас; 
Изпитвателна 
лаборатория за 
нефтопродукти „СЖС 
България” ЕООД 

гр. Бургас, 8104, Производствена 
площадка на „Лукойл Нефтохим 
Бургас” АД 

Лабораторни анализи на нефт, 
нефтопродукти, газове и химикали: 
Анализ на горива, масла, води, 
въглеводородни газове и химикали;  
анализ на изходни, междинни и 
готови продукти, свързани с 
производството на полипропилен – 
Сграда 1; 
 
Анализ на кислород и азот –  
Сграда 2; 

Орган за контрол 
„Контрол и диагностика 
на оборудването” от вид 
А 

гр. Бургас, 8104, Производствена 
площадка на „Лукойл Нефтохим 
Бургас” АД, п.к.30 

Безразрушителен и разрушителен 
контрол, вибродиагностика и 
виброконтрол - Сграда 4; 

Орган за контрол на СЖС 
България  от вид „А”, 
Направление 
„Нефтопродукти, газове и 
химикали”  

гр. Бургас, 8004, Пристанищен 
терминал „Росенец” 

Количествен и качествен контрол на 
нефт, нефтопродукти, смазочни 
масла, химикали и втечнени газове - 
Сграда 5; 

Лаборатория за 
калибриране „СЖС 
България” 

гр. Бургас, 8008, ул. ”Транспортна”, 
Бизнес център „Кондоско”, офис 4; 
гр. Бургас, 8104, Производствена 
площадка на „Лукойл Нефтохим 
Бургас” АД 

Калибриране на резервоари - 
Сграда 6; 
 
Метрологичен контрол на средства 
за измерване – Сграда 1; 

Оперативен офис Бургас гр. Бургас, 8008, ул. ”Транспортна”, 
Бизнес център „Кондоско”, офис 4 

Обслужване на клиенти и 
управление на поръчки, контролни 
услуги – Сграда 6; 

Строителен надзор гр. София, 1784, район Младост, 
булевард „Цариградско шосе” 
№115 Г, БЦ „Мегапарк”, Офис „С”, 
ет.6 

Строителен надзор и управление на 
проекти (проджект мениджмънт) - 
Сграда 7; 

Сектор Екология към 
Лаборатория Варна  

гр. Варна, ул. Уилям Фруд 1, 
Институт по хидро и 
аеродинамика, ет. 1 

Лабораторни анализи на води, 
почви, почвени подобрители, 
отпадъци, утайки, седименти и 
емисии от стационарни източници - 
Сграда 8; 
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Сграда 1 – Анализ на горива, масла, води, въглеводородни газове и химикали; Анализ на изходни, 
междинни и готови продукти, свързани с производството на полипропилен; Метрологичен контрол 
на средства за измерване. Самостоятелна сграда на три етажа, в която се извършват лабораторни 
анализи на бензин, гориво за дизелови и реактивни двигатели, газьол, корабни, котелни и тежки 
горива, нефт, масла, гликоли, антифриз, биодизел, биоетанол, втечнени и газообразни горива, 
води, азбестосъдържащи материали; лабораторни анализи на въглеводородни газове (пропилен, 
пропан–пропиленова фракция), хексан, катализатор и активатор, химични анализи на 
полипропилен във вид на суспензия, прах и гранули, физико-механични анализи на полипропилен 
гранули. Извършва се и метрологичен контрол на средства за измерване. 

Сградата граничи: 

➢ На север с инсталация „Хидроочистка 4”, която не работи и няма персонал в нея; 

➢ На запад с битова сграда на инсталация „Хидроочистка 4”, която не се използва от „Лукойл 
Нефтохим Бургас” АД. Част от нея е дадена под наем на „СЖС България” ЕООД и има склад за 
арбитражни проби от горива и склад за стъклени бутилки; 

➢ На юг с Резервоарен парк на инсталация „Хидроочистка 4”, в чиито резервоари се съхраняват 
бензинови фракции; 

➢ На изток с производство „АВД 4” на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Производството включва 
инсталации „АД 4”, „АД 5”, „АВД”, работещи при непрекъснат режим, операторна сграда и персонал, 
който е на разположение денонощно. 

Към сградата има прилежащи клетки със сгъстени газове и склад за съхранение на стъклария. 

Сграда 2 – Анализ на кислород и азот. Работно място „Азото – Кислородно” не притежава сграден 
фонд, помещенията са разположени на втория етаж в административната сграда на производство 
„Азото – Кислородно” на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД . Сградата граничи: 

➢ На север със сграда на Научно – изследователска база и Изпитвателна лаборатория към „Лукойл 
Нефтохим Бургас” АД; 

➢ На юг с тревни площи; 

➢ На запад със сграда на Строително - монтажна компания „ГСИ-Балкани” ЕООД; 

➢ На изток с Напълначна станция към „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. 

Към сградата няма прилежащи съоръжения, други сгради или площадки. 

Сграда 4 – Безразрушителен и разрушителен контрол, вибродиагностика и виброконтрол. 
Самостоятелна сграда на два етажа, в която се извършва безразрушителен и разрушителен контрол, 
вибродиагностика и виброконтрол на металопродукция. Сградата граничи на юг с Цех за метални 
конструкции, собственост на „ГСИ - Балкани” ЕООД, строително – монтажна компания. На 
територията ѝ работят 10 служители. На север сградата граничи с Леярна, собственост на „Лукойл 
Нефтохим Бургас” АД, която не функционира. 

Към сградата няма прилежащи съоръжения, други сгради или площадки. 

Сграда 5 – Количествен и качествен контрол на нефт, нефтопродукти, смазочни масла, химикали и 
втечнени газове Самостоятелна сграда на два етажа. Орган за контрол на СЖС България ЕООД от 
вид А, Направление „Нефтопродукти, газове и химикали”, се помещава на първия етаж, в 5 
помещения, обозначени с табели на „СЖС България” ЕООД. В помещенията се извършват подготовка 
за: замери и отбиране на проби, транспортиране на пробите до лабораторния комплекс за изпитване, 
издаване и комплектоване на необходимите документи от контрол. На югоизток сградата граничи със 
сградата на „Паро – котелно” на Пристанищен терминал „Росенец”, а на юг, север и запад с тревни 
площи. 

Към сградата няма прилежащи съоръжения, други сгради или площадки. 

Сграда 6 - Обслужване на клиенти и управление на поръчки, контролни услуги; Калибриране на 
резервоари. В Офис 4 се извършва административна дейност. Офис 4 се намира на втори етаж на 
Бизнес център „Кондоско”, ул. ”Транспортна”, гр. Бургас. Офисът граничи с други офиси на етажа от 
Бизнес центъра. 

Сграда 7 - Строителен надзор и управление на проекти (проджект мениджмънт). Административната 
дейност се извършва в офис София. Офис „С” се намира на шести етаж на Бизнес център „Мегапарк”, 
булевард „Цариградско шосе” №115 Г, гр. София. Офисът граничи с други офиси на етажа от Бизнес 
центъра. 



 

СЖС България ЕООД 
Код: Приложение 4.3 
Версия: 03 

Обхват на СУОС 
Дата: 26.08.2021г. 
Страница: 3 oт 3 

 
Сграда 8 – Лабораторни анализи на води, почви, почвени подобрители, отпадъци, утайки, седименти 
и емисии от стационарни източници. Помещенията на сектор Екология към Лаборатория Варна се 
намират в едноетажна сграда с номер А3 на Института по хидро и аеро динамика – Варна към БАН 
(ИХА-БАН), която на изток граничи с основната сграда на института А1, на север граничи със сгради 
А4 и Кавитационна тръба, на юг граничи с портал на ИХА- БАН и на запад граничи със зелени площи 
в двора. 

Няма прилежащи съоръжения, сгради или площадки към помещенията, използвани от сектор 
Екология към Лаборатория Варна, в сграда А3. 

 
 
 
 
 
 
Дата: 26.08.2021 г.       


