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1.  Увод 

Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) е изготвен на основание чл.125, 

т.6 от ЗООС и условие 5.10.2 от КР №27/2005 г., актуализирано с Решения № 27-Н0-И0-

А1/2009, № 27-Н0-И0-А2/2011 и № 27-Н0-И0-А3/2014, съгласно които Дружеството се 

задължава да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ - Стара Загора Годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително в срок до 31 

март на съответната година, следваща годината, за която се отнася. 

Годишният доклад е изготвен съгласно „Методика за реда и начина за контрол на 

комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено комплексното разрешително”, утвърдена със Заповед № РД-

806/31.10.2006 г. на Министъра на МОСВ и отчита изпълнението на Решение № 27-Н0-И0-

А3/2014.  

       Докладът включва резултати от проведения собствен мониторинг от 01.01.2017 г. до 

31.12.2017 г. и обобщена информация за изпълнение на условията в КР, подлежащи на 

годишно докладване. 

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в 

съответствие с цитирания образец на годишен доклад, като е запазена номерацията на 

разделите и таблиците. 

1.1.  Наименование и адрес по местонахождение на инсталацията  

 Топлоелектрическа централа с номинална топлинна мощност 1910,8 MW, ТЕЦ „Ей И 

Ес Гълъбово“ - категория промишлена дейност 1.1. от Приложение № 4 на ЗООС, с адрес гр. 

Гълъбово 6280, област Стара Загора; община Гълъбово. 

1.2.  Данни за Комплексното Разрешително 

Комплексното разрешително е издадено с Решение на Министъра на околната среда и 

водите № 27/2005 (дата на влизане в сила: 14.01.2005), актуализирано с Решение на 

Министъра на околната среда и водите № 27-Н0-И0-А1/2009 (дата на подписване: 09.07.2009, 

дата на влизане в сила: 28.07.2010); с Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция по околна среда № 27-Н0-И0-А2/2011 (дата на подписване: 17.02.2011, дата на 

влизане в сила: 11.03.2011); с Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 

по околна среда № 27-Н0-И0-А3/2014 (дата на подписване: 13.12.2014, дата на влизане в сила: 

26.12.2014). 



 

5 Годишен доклад по околна среда 2017 

 

1.3.  Данни за оператора на инсталацията 

Оператор: „Ей И Ес-3C Марица Изток 1” ЕООД 

Адрес: 6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, ПК 600 

Тел.:  +359 418 65505 

Факс:  +359 418 65515 

e-mail: miglena.koleva@AES.com 

1.4.  Лице за контакти 

Радостина Янакиева – Ръководител Опазване на околната среда  

Адрес: 6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, ПК 600 

Тел.:  +359 42 901450  

Факс:  +359 418 65515 

e-mail: radostina.yanakieva@AES.com 

1.5.  Кратко описание на дейностите и процесите, извършвани в инсталацията 

 ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ е на 45 км от гр. Стара Загора на територията на община 

Гълъбово. Заема площ от 162 хектара, граничи с „Брикел” ЕАД. 

 Предмет на дейност на „Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД е производство, 

преобразуване и продажба на електроенергия и други оперативни дейности, свързани с 

производство, преобразуване и продажба на електроенергия. 

 ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ включва два блока с инсталирана електрическа мощност 300 

MW нето всеки.  

 Основните процеси, системи и съоръжения в централата са: 

• Подготовка на горивото 

 Лигнитните въглища за ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ се доставят от „Мини Марица 

изток” ЕАД, посредством железопътен транспорт. След разтоварването им на ж.п. 

разтоварище се подават към дробилки “едро дробене”, а оттам, посредством система 

транспортьори към склада за въглища, където се насипват на слоеве върху т. нар. „въглищни 

фигури” за осредняване на качествените им показатели. Насипването и последващото 

изгребване на въглищата се извършва с две комбинирани роторни съоръжения. 

mailto:miglena.koleva@AES.com
mailto:radostina.yanakieva@AES.com
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• Транспортиране на горивото до горивните инсталации 

 След изгребване, въглищата се подават към захранващите бункери на котлите. Финото 

смилане се осъществява чрез чуково-вентилаторни мелници, след което пулверизираното 

гориво се подава към горивните уредби на котлите. Горелките на котлите са нискоемисионни 

по отношение на NOx. Твърдият отпадък, образуван при горивния процес (дънна пепел) се 

охлажда с вода и се отвежда от дъното на котела до силоз за временно съхранение, 

посредством лентов транспортьор. 

 При пускови режими за разпалване се използва течно гориво газьол. Технологично 

необходимата пара до достигане на 40 % мощност на основните котли се осигурява от 

спомагателните котли – по един за всеки блок, които също използват газьол.  

• Подготовка на водата във ВПИ  

 За производство на пара в котлите се използва дълбоко обезсолена вода, която се 

подготвя във ВПИ (водопречистваща инсталация). За постигане и гарантиране на 

необходимата чистота и качества на захранващата вода в схемата на ВПИ е включена обратна 

осмоза, а в пароводния цикъл непрекъснато се дозират химикали за поддържане на 

необходимите технологични параметри.  

При експлоатацията на централата не се отвеждат отпадъчни води от площадката.  

• Турбогенератори 

 Отделената топлина при изгаряне на горивото се използва за подгряване на 

циркулиращата в екранната система на котлите обезсолена вода до получаване на прегрята 

пара, която се подава към парните турбини, към които са куплирани генератори. 

• Охлаждане и кондензация на отработената пара 

 Отработената пара се охлажда и кондензира в кондензаторите на турбините. За 

охлаждане се използва оборотна вода в затворен цикъл през охладителна кула с естествена 

тяга. За компенсиране на загубите от изпарение непрекъснато се подава добавъчна вода от 

язовир „Розов кладенец”. 

• Открита разпределителна уредба 
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 Произведената електрическа енергия се изнася в енергийната система посредством 

открита разпределителна уредба 400 kV (ОРУ), съдържаща по един прекъсвач за всеки блок и 

съответното комутационно и контролно оборудване.  

• Очистване на димните газове от прах и серен диоксид 

 Димните газове от котлите преминават през електростатични филтри за улавяне на 

праха, който чрез пневмотранспорт се подава в силози за временно съхранение. 

 Очистените от прах газове преминават през сяроочистващи инсталации (СОИ), 

работещи на мокър варовиков принцип за улавяне на серния диоксид. Варовикът, необходим 

за СОИ се доставя чрез железопътен и автотранспорт. Изградени са системи за съхраняване, 

трошене и раздробяване на варовика, и подготовка на варовикова суспензия.  

• Извеждане на очистените димни газове в атмосферата 

 След сяроочистващите инсталации, очистените димни газове се изпускат в 

атмосферата през 135-метрова охладителна кула. Изградена е система за собствени 

непрекъснати измервания, която включва подсистеми за контрол на SO2, CO, NOx, прах, О2, 

влажност, обем, температура и налягане. 

• Съхранение, транспортиране и депониране на отпадъците от изгаряне на горива 

и очистване на димните газове 

 Получената гипсова суспензия от СОИ се обезводнява до 10-15 % влагосъдържание 

посредством лентови вакуум филтри и чрез транспортьори се подава към силози за временно 

съхранение. 

 Гипсът от СОИ и отпадъците от горивния процес се дозират от силозите върху лентов 

транспортьор и се претоварват върху тръбен лентов транспортьор за извозване до Депо за 

сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ за крайното им депониране. За 

предотвратяване на разпрашаването при товарене, транспортиране, разтоварване и 

депониране на сухата пепелина се използва  система за овлажняване, чрез която се постига 

оптимална влажност на смесения отпадък 15 – 25 %. Транспортирането и депонирането на 

тези отпадъци се извършват от Депо за сгуропепелина и гипс с оператор „Ей И Ес Марица 

Изток 1“ ЕООД, за което компанията има издадено КР № 120-Н0/2007. 
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 1.6.  Производствен капацитет 

 През 2017 година не е превишаван капацитетът на инсталацията, регламентиран с 

условие 4.1. на КР. 

Инсталации 
Номинална 

топлинна мощност 
по КР 

Топлинна мощност 
за 2017 Съответствие 

Топлоелектрическа централа 
Котел Б1 
Котел Б2 
Спомагателен котел 1 
Спомагателен котел 2 

1910,8 MWth 1383,60 MWth Да 

Произведената нетна електроенергия за  2017 година  е 3 100 342,35 MWh.  

1.7.  Организационна структура на фирмата, отнасяща се до околната среда 

 В управлението на околната среда участват всички Ръководители на отдели, 

съобразно отговорностите им и спецификата на дейността на съответния отдел.  

 Отдел  „Опазване на околната среда” изпълнява, координира, контролира и отчита 

дейностите, свързани с опазване на околната среда - мониторинг на емисиите на вредни 

вещества, изпускани при експлоатацията на ТЕЦ;  управление на отпадъците; обучения по 

околна среда и др.  

 Упълномощен представител на ръководството на сертифицираната по ISO 14001 

Интегрирана система за управление е Ръководител отдел ООС. 

1.8.  РИОСВ и БД на чиято територия е разположена инсталацията 

Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Стара Загора 

6000, гр. Стара Загора, ул. “Стара планина” № 2 

 

Басейнова дирекция (БД) „Източнобеломорски район“ 

4000 гр. Пловдив, ул. “ Янко Сакъзов” № 35 

2.  Система за управление на околната среда 

 Системата за управление на околната среда отговаря на поставените изисквания в 

условие 5 от КР 27/2005 и е част от въведената в ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ Интегрирана 

система за управление на активи, околна среда и безопасност.  
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2.1.  Структура и отговорности 

 В съответствие с условия 5.1.1 и 5.1.2 с утвърден списък е определен персоналът, 

който извършва конкретните дейности по изпълнение на всяко едно от условията в 

разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията.  

2.2.  Обучение 

 В изпълнение на условие 5.2.1 се прилага процедура за ежегодно определяне на 

потребностите от обучение на персонала. Програмата за встъпително и периодични обучения 

по безопасност, здраве и околна среда през 2017 г. е изготвена съвместно с отдел „Човешки 

ресурси“. Тя включва темите за обучение, график за провеждане, времетраене, персонала, за 

който е предназначено съответното обучение и начина на документиране. 

 За всички изпълнители, които работят на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ се 

провеждат  встъпително и периодични обучения по безопасност, здраве и околна среда. 

2.3.  Обмен на информация 

 В централата се поддържа актуална информация за отговорните лица по изпълнение 

на условията в разрешителното под формата на списък с имена, длъжности и телефони за 

контакт. Информацията се съхранява в локалната мрежа и в системата за контрол на 

документи, и е достъпна за всички служители (условие 5.3.1). 

 В изпълнение на условие 5.3.2 е изготвен актуален списък на органите/ лицата, които 

трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и 

начини за контакт (включително за спешни случаи). 

2.4.  Документиране и управление на документите 

 Документите, свързани с опазване на околната среда и изпълнение на условията на 

комплексното разрешително (кореспонденция, списъци, регистри, инструкции, записи) са 

достъпни за  работещите в Ей И Ес. Оригиналите се съхраняват на хартиен носител. 

Електронните копия на документите са архивирани в локалната мрежа и в системата за 

контрол на документи, и могат да се използват от всички за информация, справка и контрол. 

Нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталацията е 

описана в електронен регистър (условие 5.4.1). Прилага се инструкция по условие 5.7.4. 
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Базата данни се обновява при излизане на всеки брой „Държавен вестник“ и ежемесечно се 

попълва формуляр за преглед на екологичното законодателство. 

 Изготвени са списъци (условие 5.4.2) на инструкциите, изисквани с разрешителното и 

на документите, предоставени на отговорните за изпълнението им лица (условие 5.4.3). 

 В централата се прилага инструкция за реда и начина, по който се извършва 

актуализация на документите, изисквани с КР в случаите предвидени в условие 5.5.1.  

2.5. Оперативно управление 

 В изпълнение на условие 5.6.1 са изготвени и се прилагат инструкциите, изисквани с 

КР № 27/2005. Определени са конкретните дейности и задължения на всеки отдел при 

изпълнение на условията на разрешителното. Отбелязани са  видовете проверки, тяхната 

периодичност и начин на извършване, документиране и съхранение на записите.  

2.6. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

 Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието, проверка и 

коригиращи действия по условията на КР.  

 Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и 

технически показатели. 

 Резултатите от извършените проверки, констатираните несъответствия и 

предприетите коригиращи действия за тяхното отстраняване се документират и съхраняват в 

съответствие с изготвените и утвърдени инструкции.  

 Констатираните през 2017 г. несъответствия са документирани, съгласно 

инструкциите за оценка на съответствието и предприемане на коригиращи действия по 

съответните условия. 

2.7.  Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 В изпълнение на условие 5.8.1 е изготвена инструкция за преразглеждане и при 

необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ 

пречиствателното оборудване след всяка авария. 

 По условие 5.8.2 се прилага  писмена инструкция за определяне на опасните 

вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие 
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върху околната среда при авария. Списъците на опасните вещества, съхранявани и образувани 

на площадката  се актуализират ежегодно. 

 За аварийно планиране и действия при аварии са изготвени инструкция и следните 

планове: План за управление на критичните функции и инфраструктурата за осигуряване на 

непрекъснатост на бизнес дейностите; План за готовност и реагиране при аварийни ситуации; 

План за провеждане на неотложни аварийно възстановителни работи. 

2.8.  Записи 

 Записите включват данни за мониторинга на технологичните и емисионните 

параметри, включително протоколи от анализи и изпитване; регистрирани периодични 

проверки, отчетни книги за отпадъците, идентификационни документи за опасните отпадъци, 

протоколи за предадени неопасни отпадъци, протоколи за оценка на съответствието, 

установяване на несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

 За всяка инструкция и условие по КР са определени видовете записи, и тяхната 

периодичност. Записите се съхраняват за срока, определен със съответното условие от КР или  

нормативната уредба и се предоставят на компетентните органи при поискване. 

2.9.  Докладване 

 През 2017 г. не са възникнали аварийни или други замърсявания, изискващи 

уведомяване на компетентните органи. Не са планирани промени в работата на инсталацията 

(условие 7.3). РИОСВ и Басейнова дирекция са уведомени за резултатите от мониторинга на 

подземни води за 2017 г. с писма с изх. № MG-MEW-807/15.06.2017 и № MG-MEW-

859/08.11.2017 (условие 7.4).  

2.10.  Актуализация на СУОС 

 През 2017 г. системата за управление на околната среда не е актуализирана във връзка 

с изменение, актуализация или издаване на ново КР.   
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3.  Използване на ресурси 

3.1.  Използване на вода 

 Основен източник на вода за технологични нужди е язовир „Розов кладенец” (условие 

8.1.1). ТЕЦ „Ей И Е-Гълъбово“ притежава разрешително за водовземане, издадено от МОСВ с 

№ 003634/24.10.2006 г., актуализирано с Решение № 195/07.07.2010 г.   

 В изпълнение на условие 8.1.3 се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 

“Система вода циркулационна“, която е основен консуматор на вода. Записите за 

експлоатация на системата са ежесменни и се водят от оператор блок в „Оперативен дневник 

на Блок“. Поддръжката се планира в модул на електронната система SAP. За 2017 са 

регистрирани 88 проверки, записи за планова, прогнозна поддръжка и ремонтни дейности на 

системата.   

 Прилагат се инструкции за проверки на техническото състояние на водопроводната 

мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване (условия 

8.1.4, 8.1.5.4). Проверките за  течове по водопроводната мрежа се извършват ежеседмично. 

През 2017 година са констатирани 4 теча, причинени от пропуски по водопроводите за 

питейна и противопожарна вода. Незабавно са предприети действия за тяхното отстраняване, 

посредством изолиране на нарушените участъци и подмяна на износени части – гарнитури, 

фланци и тройници.  

Ежемесечно се отчита количеството използвана вода за производствени нужди 

(включително охлаждане) чрез разходомер, монтиран на брегова помпена станция на язовир 

„Розов кладенец“ (условие 8.1.5.1) и се изготвя двустранен протокол. 

Прилага се инструкция за измерване, документиране и оценка на съответствието на 

изразходваните количества вода. (условия 8.1.5.2, 8.1.5.3). Годишната консумация за 2017 г. е 

7 426 768 m3, което е в съответствие с количеството от 16 500 000 m3, лимитирано в 

Разрешителното за водовземане. Годишната норма за ефективност (условие 8.1.2)  при 

използване на вода за производство на единица продукт, изчислена за 2017 г. е в таблица 3.1 

(условие 8.1.6.1.). 
таблица 3.1. 

 
 

Източник  
на вода 

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно 

количество 

Използвано 
количество за 

единица продукт 

 
 Съответствие 

m3 m3/единица 
продукт 

m3 m3/единица 
продукт 

да/не 

Язовир „Розов 
кладенец“ - 3,48 7 426 768 2,40 да 
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Не са констатирани несъответствия по условие 8.1.6.2 през последните 5 години. 

3.2.  Използване на енергия 

 Годишната норма за ефективност при употреба на енергия за производствени нужди, 

(условие 8.2.1.) е спазвана през последните 5 години.   Консумацията на електроенергия за 

2017 е представена в таблица 3.2. 
таблица 3.2. 

Консумирана 
електроенергия 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
електроенергия по КР 

 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
електроенергия 

 
Съответствие 

MWh MWh/единица продукт MWh/единица продукт да/не 
539 595,90 0,22 0,17 да 

По условия 8.2.6.1. и 8.2.6.2. се прилага инструкция за ежемесечно измерване, 

изчисляване, документиране и оценка на съответствието на изразходваните количества 

електроенергия за производствени нужди. 

Прилага се инструкция (условие 8.2.2) за експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на „Система вода питателна“, определена като основен 

консуматор на електроенергия по условие 8.2.4. Записите за експлоатация на системата са 

ежесменни и се водят от оператор блок в „Оперативен дневник на Блок“. В  модул от 

електронната система SAP се  планират и отчитат дейностите по поддръжка на системата. За 

2017 г. са регистрирани  291 проверки, записи за планова, прогнозна поддръжка и ремонтни 

дейности.   

3.3.  Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 През 2017 г. употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2, 

спомагателни материали не се различават по вид и не превишават годишните норми за 

ефективност, посочени в таблица 8.3.1.1.  Годишното потребление е отразено в таблица 3.3.2. 
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таблица 3.3.2. 

Спомагателен 
материал 

Годишна 
норма за 

ефективност, 
съгласно КР 

Изчислена 
норма за 

ефективност 
на използвани 
спомагателни 
материали за 

2017 г. 

Употребено 
годишно 

количество  
през 2017 г. 

 

Съответствие 

kg/MWh kg/MWh kg Да/ Не 
Реагент за: 

понижаване на pH; 
неутрализация; 

регенерация на филтри 
смесено действие 

R: 35-37; 
S: 1/2, 26, 30,45;  C 

0,30 0,20 610 000 Да 

Реагент за: 
неутрализация; 

регенерация на филтри 
смесено действие 
R: 35, 34, 36/38; 

S: 1/2, 26, 28, 37/39, 45 
C; Xi 

0,024 0,007 22 100 Да 

Коагулант 
R: 22, 38, 41 

S: 26, 39, 46; C; Xn 
0,39 0,18 568 000 Да 

Алкален агент 
R: 34, 50; S: 45, 50; C; N 0,0011 0,0004 1200 Да 

Реагент за поддържане на pH 
R: 36, 37, 38, 41 

S: 8, 22, 24/25, 26, 39 
1,63 0,56 1 721 000 Да 

Реагент за омекотяване на 
водата 

R: 36; S: 2,22,26 
1,58 0,58 1 787 000 Да 

Корекционен агент за 
котловата вода 

R: 36/37/38; 
S: 22, 24, 25, 26;  Xi 

0,00035 - 0 Да 

За последните пет години е констатирано едно превишение на годишната норма за 

ефективност на използваната сярна киселина през 2013 г., когато  за поддържане на рН (6.7 - 

8.2) в Главната циркулационна охлаждаща система (ГЦОС) се налага допълнителен разход на 

сярна киселина. С Решение № 27-НО-ИО-А3/2014 г. на Изпълнителния директор на ИАОС, 

комплексното разрешително е актуализирано и нормата за ефективност на сярната киселина е 

увеличена от 0,22 на 0,30 kg/MWh. 

 Употребяваните горива не се различават по вид и не превишават количествата 

определени в КР. Годишното потребление е отразено в таблица 3.3.3. 
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таблица 3.3.3. 

Гориво 

Годишна норма за 
ефективност 
съгласно КР 

 

Изчислена норма 
за ефективност на 
използвани горива 

за 2017 г. 

Употребено 
годишно 

количество 
през 2017 г. 

Съответствие 

t/MWh t /MWh t Да/ Не 
Лигнитни въглища 1,81 1,75 5 428 752,49 Да 
 

  През последните пет години не са констатирани несъответствия по условие 8.3.1.2.   

3.4.  Съхранение на суровини, материали, горива и продукти 

 Всички  химични  вещества  и  смеси, включително масла, класифицирани в една или 

повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и 

начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, които се 

използват като спомагателни материали в централата са опаковани, етикетирани и снабдени с 

информационни листове за безопасност (ИБЛ). ИЛБ отговарят на изискванията на 

Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали (REACH) (условие 8.3.4.1).  

 Информационните листове за безопасност са налични на мястото на съхранение 

(условие 8.3.4.1.1).  

Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на изискванията, посочени в 

информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на 

опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси (условие 8.3.4.1.2). 

 По условие 8.3.6.1, относно прилагането на инструкциите за проверка на 

съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните 

изисквания и условията на разрешителното през 2017 г. са извършени:  

 222 проверки на резервоара за газьол и обваловката към него. Не са констатирани 

течове. Установено е едно несъответствие с експлоатационните изисквания и условията на 

разрешителното: констатирано е наличие на малки пукнатини на обваловката. Предприети са 

следните коригиращи действия: извършено е обследване от строителен инженер и е изготвено 

конструктивно становище  със заключение, че пукнатините са повърхностни и   

хидроизолацинните качества на покритието не са компроментирани. 
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 12 проверки на резервоарите за съхранение на химикали и обваловките към тях. Не са 

констатирани течове и несъответствия с експлоатационните изисквания и условията на 

разрешителното. 

 12 проверки на складовете за съхранение на масла и греси. Не са констатирани течове 

и несъответствия с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. 

При ежедневните проверки не са установени течове по тръбопреносната мрежа за 

газьол (условие 8.3.6.3) през 2017 г. 

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 Таблица 1 от Приложение 1 са докладвани емисиите на централата за 2017 г. по 

ЕРИПЗ.  

 Използваните методи за получаване на данните за контролираните замърсители са 

както следва: 

- Данните за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах от Блок 1 и 

Блок 2 на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, включително в периодите на пускане и спиране на 

енергийните котли, са изчислени въз основа на резултатите от системата за собствени 

непрекъснати измервания  (като сума от произведенията на средночасовата концентрация на 

всеки замърсител (С, mg/Nm3) и средночасовия дебит на димните газове V, Nm3) за периода 

01.01.2017-31.12.2017 г. 

Емисията на замърсители серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, обозначени като 

E (SO2, NOx, и OP) е изчислена по следната формула: 

E (SO2, NOx, OP)  = ∑ С(SO2, NOx, OP) ∗ Vn
n=1 /1000000, kg 

 където:     -  С, mg/Nm3 е средночасовата концентрация на всеки замърсител  

-  V, Nm3 е средночасовия дебит на димните газове 

-  n, брой работни часове през годината 
 

         -  Данните за емисиите на въглероден диоксид са изчислени въз основа на утвърдения 

план за мониторинг към Разрешително за емисии на парникови газове № 135/2009, 

актуализирано с Решение № 135-НО-ИО-А1/2012 и решение Решение № 135-НО-ИО-А2/2013, 

както следва: 
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• емисии от горивни процеси - чрез стехиометрични изчисления на база на изгореното 

гориво и състава му.  

• процесни емисии - чрез стехиометрични изчисления на база на използвания варовик и 

състава му.  

  

-  Данните за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах от 

спомагателните котли на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС – Гълъбово“, означени като E (SO2, NOx, OР), са 

изчислени въз основа на броя работни часове и данните за концентрация на замърсителите и 

дебит на газовете от собствените периодични измервания за изпускащи устройства 2А и 2Б 

към спомагателните котли, проведени през 2016 г. (мониторингът е с честота веднъж на две 

години съгласно табл. 9.6.2.2 от КР), както са посочени в Приложение 1, Таблица 2. Емисии в 

атмосферния въздух, Резултати от периодичен мониторинг за изпускащи устройства към 

спомагателни котли. 

 Данните за годишните емисии са изчислени по формулата: 

E (SO2,NOx, OР ) = С(SO2,NOx, OР) * V * N/1000000, kg 

 където:     -   С, mg/Nm3 е измерена концентрация на всеки замърсител 

- V, Nm3 е средночасовия дебит на димните газове 

- N, брой работни часове през годината 

 В таблицата са представени данните за годишните емисии от спомагателните котли 

през 2017 година.  

2017 година 
SO2 NОx прах 

кг/година кг/година кг/година 
 1070,57  5657,7  303,74 

 

- Данните за прахови емисии E (Р), от силози за пепелина, котелни бункери и 

дробилка за варовик са изчислени въз основа на броя работни часове и данните за 

концентрация на замърсителите и дебит на газовете от собствените периодични измервания, 

проведени през 2017 г., както са посочени в Приложение 1, Таблица 2. Емисии в атмосферния 

въздух, Резултати от периодичен мониторинг за показател прах. 

 Данните за годишните емисии са изчислени по формулата: 

E (Р) = С(P) * V * N/1000000, kg 

 където:     - С, mg/Nm3 е измерена концентрация на прах 

- V, Nm3 е средночасовия дебит на димните газове 

- N,  брой работни часове през годината 
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Изпускащи устройства Емисия прах, kg 
котелни бункери  

4А 202,71 
4Б 191,33 
4В 182,85 
4Г 208,84 

дробилка за варовик 5 449,26 
силози летяща пепел  

8А 890,45 
8Б 939,66 
8В 832,63 

общо за изпускащи устройства силози за пепелина, 
котелни бункери и дробилка за варовик 

3897,72 

  

- Данните за емисии на  живак E (Hg), от  основните котли са изчислени въз основа 

на общия за годината дебит измерен от СНИ и данните за концентрация на замърсителите  от 

собствените периодични измервания, проведени през 2017 г., както са посочени в 

Приложение 1, Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух, Резултати от периодичен 

мониторинг за показател живак. 

 Данните за годишните емисии са изчислени по формулата: 

E (Hg) = С(Hg) * V * /1000000, kg 

 където:     - С(Hg), mg/Nm3 е осреднена измерена концентрация на живак от двата 

блока 

- V, Nm3 е общ дебит на димните газове, 

и се изчисляват на 69.83 кг/година. 

Докладвани са количествата (определени на база измерване) отпадъци превишаващи 

прага по ЕРИПЗ за кодове 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05, 12 01 12, 13 01 10, 13 02 05 и 15 02 

02. 

Емисиите от площадката са докладвани в интегрираната система за докладване по 

Регламент 166/2006. Информацията е представена на хартиен носител в РИОСВ Стара Загора 

с писмо, изх. № MG-MEW-914/ 20.03.2018. 

4.2.  Емисии на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух 

 Основните замърсители, изпускани в атмосферния въздух от ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ 

са серен диоксид, азотни оксиди, въглероден диоксид, живак и прах. Те се отделят предимно в 
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резултат на изгарянето на лигнитни въглища в енергийните котли на централата. 

Второстепенни източници на организирани емисии на замърсители в атмосферния въздух са 

спомагателни котли, котелни бункери, силози за пепелина и дробилка за варовик. 

 По-долу е представена информация, относно мерките за контрол на емисиите в 

атмосферния въздух, включително за работата на пречиствателните съоръжения.  

 Серен диоксид 

 В ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово” са изградени две сяроочистващи инсталации (СОИ) – по 

една за всеки енергиен блок.  

 Централата е проектирана без байпасен комин, което не позволява работа на енергиен 

блок без сяроочистваща инсталация. 

За минимизиране на емисиите на SO2 от спомагателните котли се използва газьол с 

ниско съдържание на сяра. 

 През 2017 година инсталацията е работила с неизправни СОИ в продължение на десет 

часа. Причините за неизправност и предприетите коригиращи действия са както следва:  

 

Дата 
Продължителност на 
периодите на работа 

с незправни СОИ 
Причина Предприети 

коригиращи действия 

21.1.2017 2 часа 
Замръзване на силоз за варовик и 

невъзможност за подаване на 
реагент. 

Силозът е размразен и 
подаването е 
възстановено. 

05.04.2017 1 час 

Рязко повишаване на товара на Блок 
1 и невъзможност за подаване на 

свеж реагент поради високо ниво в 
Абсорбер 1. 

Понижено е нивото в 
Абсорбер 1 чрез трансфер 

в авариен бак и е 
започнато подаване на 

свеж реагент. 

08.04.2017 1 час 

Рязко повишаване на товара на Блок 
1 и ниска плътност на реагента, 

водещо до невъзможност за бързо 
повишаване на ефективността 

Стартирана е 
рециркулационна помпа и 

е повишен дебита на 
реагент. 

31.05.2017 1 час 
Рязко повишаване на товара на Блок 

1 и Блок 2 и запушен смукател на 
помпа 1 за реагент. 

Промиване на смукателен 
тръбопровод и стартиране 

на помпа 1 за реагент с 
подаване на максимално 

количество реагент. 

28.06.2017 1 час 
Блокиране на меренето на емисии на 

Абсорбер 2 и невъзможност за следене 
на ефективност на СОИ. 

Рестартиран е контролера 
на съоръженията и е 

възстановена нормалната 
работа. 
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Дата 
Продължителност на 
периодите на работа 

с незправни СОИ 
Причина Предприети 

коригиращи действия 

10.08.2017 1 час 
Пропуск в рециркулационна помпа 4 

на абсорбер 2 водещо до намалено 
подаване на реагент. 

Увеличено подаването на 
реагент от останалите 

помпи. 

21.08.2017 1 час 
Рязко повишаване на товара на Блок 

2 и невъзможност за бързо 
повишаване на ефективността 

Увеличено е количеството 
на подавана суспензия. 

27.08.2017 1 час 
Рязко повишаване на товара на Блок 

2 и невъзможност за бързо 
повишаване на ефективността. 

Увеличено е количеството 
на подавана суспензия. 

19.12.2017 1 час 
Повреда във въздуходувка за 

оксидиращ въздух 01 (ВОВ 01) и 
невъзможност за подаване на 

оксидиращ въздух. 

Преминаване към 
въздуходувка за 

оксидиращ въздух 09 и 
отремонтиране на ВОВ 

01. 
 

 Азотни оксиди 

 Емисиите на азотни оксиди от енергийните котли се контролират чрез първични 

методи, включващи ниско-емисионни горелки и подаване на въздух над основната зона на 

горене. Допълнително, за да се поддържат ниски температури, респективно по-ниски емисии 

на азотни оксиди, горивният процес се зонира като се създават условия за подстехиометрично 

горене в зоната на основните горелки, а към края на горивната зона се подава допълнителен 

въздух за доизгаряне на въглерода.  

 Прах 

 За очистване на димните газове на енергийните котли от прах са инсталирани 2 

електростатични филтри (ЕФ), по един за всеки блок. Изградените СОИ, използващи мокър 

варовиков метод, разположени след ЕФ по пътя на димните газове, осигуряват допълнително 

редуциране на емисиите на прах в атмосферния въздух.  

 За редуциране на емисиите на прах от котелни бункери, силози за летяща пепел и 

дробилка за варовик са монтирани ръкавни филтри преди всяко от изпускащите устройства на 

тези източници. 

 Въглероден диоксид 

Въглероден диоксид се генерира от изгарянето на лигнитни въглища и газьол, като 

емисиите зависят от калоричността и съдържанието на въглерод в горивото. Допълнително 

СО2 се генерира и от процеса на десулфуризация в СОИ. Така, на практика, годишните 

емисии на CO2 са в пряка зависимост от производството на електроенергия и качеството на 
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подаваните за изгаряне лигнитни въглища (долна топлина на изгаряне, съдържание на 

въглерод и съдържание на сяра).  

 

Живак 

Емисиите на живак във въздуха се емитират при изгарянето на въглищата. Съгласно 

изискванията на настоящата нормативна уредба за емисиите на живак не се изисква 

пречистване и са предмет на ежегоден мониторинг. 

За осигуряване на надеждна и ефективна работа на пречиствателните съоръжения се 

прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка в съответствие с условие 9.1.3 на КР. 

Съгласно условие 9.1.4.1 се извършва периодичен мониторинг на оптималните технологични 

параметри. През 2017 не са констатирани несъответствия на стойностите на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения, водещи до превишаване на НДЕ.  

Предприетите действия при констатирани отклонения от оптимални параметри на 

ръкавни филтри към силози за пепелина за 2017 са смяна на скъсана мембрана. 

 В изпълнение на условия 9.6.1 и 9.6.2 се извършват собствени непрекъснати и 

периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от всички изпускащи 

устройства. 

 Подробна информация за резултатите от СНИ на инсталацията е представена в 

годишния доклад за резултатите от СНИ, изпратен в РИОСВ с писмо, изх. № MG-MEW-

906/27.02.2018.  

 Анализът на резултатите от собствените непрекъснати измервания на Блок 1 и Блок 2 

през 2017 година показва съответствие на всички средномесечни и  средночасови стойности 

на контролираните параметри с нормите по КР 27/2005 г. Обобщена информация е 

представена в Таблица 2 на Приложение 1. 

  През 2017 са извършени собствени периодични измервания на емисиите от източници 

1, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5, 8А, 8Б и 8В. Резултатите са представени в Таблица 2 на Приложение 1. Не 

са констатирани несъответствия с определените в КР НДЕ и максимален дебит на газовете. 

Емитираните количества замърсители във въздуха за производство на единица 

продукт за 2017 са посочени в следващата таблица. 

SO2 NОx прах СО2 Hg 

kg/MWh нетно електропроизводство 
1,67 0,74 0,0014 1349,57 0,00002 

Съгласно инструкцията по условие 9.3.2 се извършват ежедневни проверки за 

наличие на неорганизирани емисии на площадката, установяват се причините и се 
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предприемат мерки за ограничаването им. В изпълнение на условие 9.3.3 ежедневно се 

извършва проверка и документиране на спазването на мерките за предотвратяване и 

ограничаване на неорганизираните емисии. Допълнително се проверява изправността на 

оросителните и обезпрашителните системи, и на ръкавните филтри; състоянието на 

предпазните капаци на покритите транспортни ленти; изправността на средства за 

пожарогасене.  

 В изпълнение на условия 9.4.1 и 9.4.2 не е допуснато разпространение на миризми 

извън границите на производствената площадка и през 2017 г. не са постъпили оплаквания. 

4.3.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 Площадката не зауства производствени и охлаждащи отпадъчни води, битово-фекални 

води, дъждовни води. Водят се записи за наблюдение на нивата на басейните за дъждовни 

води. Отпадъчните и дъждовните води след подходящо третиране във водно-

пречиствателната инсталация се използват в технологичните процеси. 

4.4.  Управление на отпадъците 

По условие 11.1.1. Обобщена информация за образуваните отпадъци през 2017 година 

и оценка на съответствието на количества генерирани отпадъци са представени в Tабл. 4, 

Приложение 1. До настоящия момент не е изградена аварийна площадка.  

 Прилага се инструкция за измерване и изчисление на образуваните количества 

отпадъци, оценка на съответствие на образуваните годишни количества отпадъци и спазване 

на нормите за ефективност с определените норми в условията на комплексното разрешително 

(условия 11.1.2, 11.7.2,11.7.8). 

Количествата на всички генерирани отпадъци се определят посредством измерване. 

При предаването им се изготвят и подписват приемо-предавателни протоколи за неопасните 

отпадъци и идентификационен документ за опасните отпадъци.  

Ежемесечно се изготвят оценки на съответствието на образуваните отпадъци с 

определените норми в условията по КР. Резултатите от оценките на съответствието за 

последните пет години са следните: 

- През 2017 г.  е констатирано едно несъответствие: превишено е количеството 

на отпадък с код 19 09 05 - наситени или отработени йоннообменни смоли. Отпадъкът се 

образува за първи път от въвеждане на централата в експлоатация през 2011 година. 

Причината за несъответствието е неточна прогнозна оценка на количеството на образувания 
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отпадък с код 19 09 05. Предвид еднократното му до момента образуване и очакваното 

следващо след 5 години, несъответствието не предполага коригиращо действие на този етап. 

Планувано коригиращо действие: При следваща актуализация на комплексното разрешително 

да бъде поискано увеличаване на количество на отпадъка от компетентния орган.  

o 2016 г. и 2015 г. няма установени несъответствия; 

o 2014 г.  три несъответствия: 

- превишение на количеството на образувания отпадък с код 15 02 02* - 

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. Причината е 

използване на по-големи количества абсорбиращи материали, поради възникнала аварийна 

ситуация. Коригиращи действия не се налагат. 

- образувани отпадъци, невключени в КР с кодове: 14 06 01 – 

хлорфлуоровъглеводороди, HCFC, HFC и 17 05 03* - почва и камъни, съдържащи опасни 

вещества. Образуването на отпадък с код 14 06 01 – хлорфлуоровъглеводороди, HCFC, HFC е 

от извличане на фреон R22 от две климатични системи, поради прилагане на разпоредбите на 

чл. 5 и чл.11, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) №1005/2009 за веществата, които нарушават 

озоновия слой и влизащата в сила забрана за употребата на ненапълно халогенирани 

хлорфлуорвъглеводороди от 01.01.2015 г. Не се налагат коригиращи действия, тъй като 

генерирането на този отпадък е еднократно. Образуването на отпадък с код 17 05 03* - почва 

и камъни, съдържащи опасни вещества е поради гасене на пожар, при което пожарната вода 

увлича и нефтопродукти. Не се налагат коригиращи действия, тъй като генерирането на 

отпадъка е еднократно в резултат от аварийна ситуация. 

o 2013 г.  четири несъответствия: 

- превишение на количеството на отпадък с код 15 01 03 – опаковки от дървесни 

материали. Причина за несъответствието е полученото допълнително оборудване за 

централата, доставено в дървени опаковки.  

 - превишение на количеството на отпадък с код 15 02 02* - абсорбенти, филтърни 

материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. Причината е недостатъчното количество (1 

тон/година), заложено в Комплексното разрешително преди въвеждането на централата в 

експлоатация. 

 - превишения на количествата отпадък с код 20 01 21* - флуоресцентни тръби, 

съдържащи живак, поради необходимостта от подмяна на голямо количество лампи. Общото 
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количество лампи, разположени на площадката на централата е 10 000 бр. с различен срок на 

експлоатация. 

 - превишения на количествата отпадък с код 20 01 36 - излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21*, 20 01 23* и 20 

01 35*, поради подмяна на изгоряло електрическо оборудване. Не се налага предприемане на 

коригиращи действия, тъй като след проведена процедура по реда на Глава шеста на ЗООС с 

писмо с изх. MG-MEW-331/05.12.2012 централата е уведомила МОСВ и РИОСВ за 

необходимостта от промяна на годишните количества на отпадъците. С Решение № 27-НО-

ИО-А3/2014 г. на Изпълнителния директор на ИАОС, КР на дружеството е актуализирано и 

количествата на отпадъците е увеличено. 

 Изчислените норми за ефективност за 2017 г. по условие 11.1.2 са съответно: 

Наименование на отпадък Kод 

Годишна 
норма за 

ефективност 
по КР 

Изчислена 
годишна 
норма за 

ефективност 
за 2017 г. 

Съответствие 

t/MWh t/MWh Да/Не 
Сгурия, шлака и дънна пепел от 
котли (с изключение на пепел от 

котли, упомената в 10 01 04) 
10 01 01 0,038 0,038 

 
Да 

 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне 
на въглища 10 01 02 0,32 0,30 

 
Да 

 
Твърди отпадъци от реакции на 

основата на калций, получени при 
десулфуризация на отпадъчни 

газове 

10 01 05 0,28 0,26 
 

Да 
 

 

 Съгласно условие 11.3.8 се прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствието на площадките за временно съхранение с условията на комплексното 

разрешителното. През 2017, 2016 и 2015 година са извършени по 4 проверки и не са 

констатирани несъответствия. През 2014 и  2013 са извършени по 24 проверки и не са 

установени несъответствия.  

 Съгласно условие 11.4.6 се прилага Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на КР, за установяване на 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия. През 2017, 2016, 2015, 2014 и 

2013 година са извършени по четири проверки по това условие и не са установени 

несъответствия. 

 Прилага се инструкция по условие 11.5.4 за периодична оценка на съответствието на 

оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото 
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разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и за предприемане 

на коригиращи действия. През 2017, 2016 и 2015 година по това условие са извършени по 4 

проверки и не са констатирани несъответствия. 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с 

определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на 

причините за несъответствията и за предприемане на коригиращи действия (условие 11.6.5). 

Данните за предадените за обезвреждане отпадъци и оценката за съответствие са 

представени в Таблица 5. Не са констатирани несъответствия. 

 През 2017 година е изготвен един доклад за основно охарактеризиране на отпадък с 

код 19 09 03 - утайки от отстраняване на въглерода. Становището на РИОСВ - Стара Загора за 

отпадъка е със заключение, че отпадъка отговаря на критериите за приемане на депа за 

неопасни отпадъци. 

 Съгласно условие 11.9.5 са изготвени и представени с писмо изх. № MG-MEW-

908/07.03.2018 в ИАОС годишните отчети за 2017 г. за образуваните производствени и опасни 

отпадъци при спазване на изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, 

по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри. 

4.5.  Шум 

В ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ се прилага инструкция за мониторинг на шум в околната 

среда (условие 12.2.2). 

През 2017 г. са измерени дневни, вечерни и нощни стойности на еквивалентните нива 

на шум в 45 точки - 21 по контур Основна площадка на ТЕЦ; 21 по контур Въглищно 

стопанство и 3 в местата на въздействие. Оценката на съответствието е изготвена, съобразно 

инструкцията по условие 12.2.3.  

Докладът за резултатите от собствените периодични измервания на шум в околната 

среда е представен в РИОСВ-Стара Загора с писмо с вх. № 5551/13.11.2017 г. 

В Таблица 6 на Приложение 1 е представена оценката на съответствие, а в 

Приложение 2 са приложени протоколите от изпитване на шум в околната среда. 

 През 2017 г. не са постъпили оплаквания от населението, свързани с нивата на шум.  
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4.6.  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

В ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ са предприети превантивни мерки за опазване на почвите 

и подземните води от замърсяване при работа, съхранение и разтоварване на опасни 

вещества. 

Прилага се инструкция за поддръжка и проверка за течове по тръбопреносната мрежа 

за газьол (условие 13.1.1). Няма установени течове при ежедневните проверки през 2017 г.  

Инструкцията за действия при разливи (условие 13.1.2) включва информация с 

предвидените мерки за предотвратяване и почистване на разливи,  третиране на образуваните 

отпадъци, местоположение на сорбиращите материали (условие 13.1.3) и документиране. 

През 2017 г. е възникнал един разлив на газьол на 03.08.2017 г. от регулатор газьол на Блок 1, 

кота 12.5 м, на площ от 10 кв. м. Причината за разлива е нарушена плътност на изолиращата 

арматура към газьолов пръстен на Блок 1. Замърсеният участък е почистен своевременно. 

Площадката на мястото на разлива е бетонирана и разположена на закрито в сградата на 

Енергопроизводство, поради което не е допуснато увреждане на почвите и подземните води. 

Собственият мониторинг на състоянието на почвите (условие 13.2.1) се извършва с 

периодичност 3 години. Последните резултати са от 2016 г. и са докладвани в съответния 

ГДОС.  

През 2017 г. е извършен собствен мониторинг на подземни води (условие 13.3.1). 

Направена е оценка на съответствието, съгласно инструкцията по условие 13.3.2. Резултатите 

са отбелязани в Таблица 7, Приложение 1. Установени са превишения на стандартите за 

качество на подземните води при 9 показателя - обща твърдост, сулфати, фосфати, калций, 

бор, алуминий, желязо, манган, нефтопродукти. 

Аналогични превишения на анализираните показатели са констатирани при базовия 

анализ на подземните води през 2006 г. и при всеки следващ етап на мониторинг. Дължат се 

на съвкупност от фактори, довели до завишени фонови и базови нива на замърсителите: 

специфика на почвите и на подземните води в региона; особености на терена; антропогенно 

влияние; експлоатация на откритите мини за лигнитни въглища, на съседните топлоцентрали 

и на сгуроотвала в непосредствена близост.  

Превишенията не са свързани с експлоатацията на централата и не се разглеждат като 

несъответствия.  
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5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие условията 

на КР (ИППСУКР) 

 Комплексното разрешително на ТЕЦ „Ей И ЕС Гълъбово” се отнася за изграждане и 

експлоатация на нова инсталация и няма приета ИППСУКР. 

6.  Прекратяване на работата на инсталацията и части от нея 

Не е приложимо. 

7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения 

7.1.  Аварии 

През 2017 г. не са възникнали аварийни ситуации.  

7.2.  Оплаквания и възражения 

 През отчетната година няма оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията, за която е издадено КР. 

8.  Подписване на годишния доклад по ОС 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително № 27/2005 г. за топлоелектрическа централа на „Ей И Ес–3С Марица Изток 1” 

ЕООД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 

копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис: .............................................    Дата:      21.03.2018 
(оператор/упълномощено от организацията лице) 

 

 

 

 

Име на подписващия: Тодор Бележков 

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор “Експлоатация” Ей И Ес България 
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 Приложение 1. Таблици 
 

 Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

№. CAS 
номер Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) Праг за пренос на 

замърсители 
извън площадката 

(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

във въздух 
(колона 1a) 

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c) 

kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 
3# 124-38-9 Въглероден диоксид 

(CO2) 
4 084 127 000 C - - - - 

8#  Азотни оксиди 
(NOx/NO2) 

2 188 254  M - - - - 

11#  Серни оксиди 
(SOx/SO2) 

5 042 852  M - - - - 

21# 7439-97-6 Живак и съединенията 
му (като Hg) 

60 М - - - - 

Емисия общ прах за 2017 година от всички точкови източници, съгласно КР – 4 202   kg/y (M) 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 
Резултати от СНИ и оценка на съответствието 

 

Месец Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 
 Честота на 

мониторинг Съответствие Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

януари 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 2 257 942
 
 
 
 
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 97,33  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 184,34  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,00  непрекъснат да 

февруари 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 1 760 358
 
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 97,65  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 156,77  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,03 

 
 непрекъснат да 

март 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 1 309 048
 
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 97,82  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 135,69  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,20  непрекъснат да 

април 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 1 206 266
 
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 97,61  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 142,66  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,01  непрекъснат да 

май 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 1 835 424
 
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 97,62  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 157,21  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,12  непрекъснат да 

юни 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 1 352 642
 
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 97,59  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 151,26  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,03  непрекъснат Да 

 юли Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 1 691 727
 
 
  

 непрекъснат да 
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Степен на десулфуризация % 96 97,83  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 153,04  непрекъснат да 
Общ прах 
 

mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,22  непрекъснат да 

август 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 1 352 383
 
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 97,41  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 180,99  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,05  непрекъснат да 

септември 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 1 452 243
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 97,97  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 160,39  непрекъснат да 
Общ прах 
 

mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,01  непрекъснат да 

октомври 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 
   

3 659 022 1 486 063
 
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 97,79  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 164,92  непрекъснат да 
Общ прах 
 

mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,18  непрекъснат да 

ноември 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 1 763  682
 
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 98,02  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 172,65  непрекъснат да 
Общ прах 
 

mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,04  непрекъснат да 

декември 
 

Дебит Nm3/h, (сух газ, 6% O2) 3 659 022 1 702 953
 
 
  

 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 96 98,12  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 145,72  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 20 0,51  непрекъснат да 
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Резултати от периодичен мониторинг през 2017 г. и оценка на съответствието за показател прах,  
емитиран от точковите източници, определени в КР № 27/2005 

 
 

Изпускащо 
устройство 
пореден № 

Източник на отпадъчни 
газове 

Емисионна норма 
(mg/Nm3) 

Резултати от 
периодичен 
мониторинг 

(mg/Nm3) 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
да/не 

2А Спомагателен котел 1 50 14,6* веднъж на две години да 

2Б Спомагателен котел 2 50 12,1* веднъж на две години да 

4А Kотелни бункери 20 8,89 ежегодно да 

4Б Kотелни бункери 20 8,35 ежегодно да 

4В Kотелни бункери 20 8,19 ежегодно да 

4Г Kотелни бункери 20 9,68 ежегодно да 

5 Обезпрашителна инсталация 
на дробилка за варовик 

20 11,29 ежегодно да 

8А Силоз за пепелина 20 9,34 ежегодно да 

8Б Силоз за пепелина 20 10,00 ежегодно да 

8В Силоз за пепелина 20 8,87 ежегодно да 

 

* Мониторинг на спомагателните котли е извършван през 2016 г. 
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Резултати от периодичен мониторинг през 2017 г. и оценка на съответствието на дебит 
на димни и вентилационни газове, емитирани от точковите източници, определени в КР № 27/2005 

 

Изпускащо 
устройство 
пореден № 

Източник на отпадъчни 
газове 

Максимален дебит на 
газовете (Nm3/h), 

съгласно КР 

Резултати от 
периодичен 

мониторинг – дебит 
на газовете (Nm3/h) 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
да/не 

2А Спомагателен котел 1 43 000 40 479* веднъж на две години да 

2Б Спомагателен котел 2 43 000 38 088* веднъж на две години да 

4А Kотелни бункери 7 500 7340 ежегодно да 

4Б Kотелни бункери 7 500 7376 ежегодно да 

4В Kотелни бункери 7 500 7187 ежегодно да 

4Г Kотелни бункери 7 500 6945 ежегодно да 

5 Обезпрашителна инсталация 
на дробилка за варовик 

8 000 7688 ежегодно да 

8А Силоз за пепелина 25 000 11320 ежегодно да 

8Б Силоз за пепелина 25 000 11188 ежегодно да 

8В Силоз за пепелина 25 000 10816 ежегодно да 

 
* Мониторинг на спомагателните котли е извършван през 2016 г. 
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Резултати от периодичен мониторинг (веднъж годишно) по показател Hg 

за изпускащо устройство към основни котли, проведен през 2017 г. 
 

Източник на отпадъчни 
газове 

Изпускащо 
устройство № 

 
Измерено 
(mg/Nm3) 

  котел Б 1  
1 

0,003 

  котел Б 2 0,007 

 
 
Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни във водни обекти/ 
канализация)* 
 

Дата на пробовземане Параметър Единица НДЕ съгласно КР Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинга Съответствие 

Всяка емисия докладвана в 
табл,1 на колона 1       

Дебит на отпадъчните води m3/ден; m3/час; 
m3/год      

pH       
Неразтворени вещества       

БПК       
ХПК       

Други       

Забележка* не се заустват отпадъчни води от площадката 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество Годишно количество за единица 
продукт Временно 

съхранение 
на 

площадката 

Транспортиранe
собствен 

транспорт/ 
външна фирма 

Съответствие Количество 
определено с 

КР, т/г 

Реално 
измерено, 

т/г 

Количество 
определено с 

КР 

Реално 
измерено 

Сгурия, шлака и дънна пепел от 
котли 10 01 01 189 216 119 256,482 0,038 0,038 - външна 

фирма Да 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне 
на въглища 10 01 02 1 434 888 936 601,831 0,32 0,30 - външни 

фирми Да 

Твърди отпадъци от реакции на 
основата на десулфуризация на 

димни  газове 
10 01 05 1 529 496 813 653,129 0,28 0,26 - външна 

фирма 
Да 

 

Отпадъчни печатарски мастила, 
различни от упоменатите в 08 03 12 08 03 13 1 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Отпадъчен тонер за печатане, 
различен от упоменатия в 08 03 17 08 03 18 1 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Отпадъци от съхраняване и 
подготовка на гориво за 

електроцентрали, изгарящи въглища 
10 01 25 150 148,700 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 

Стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 12 01 01 5 0,091 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 

Стърготини, стружки и изрезки от 
цветни метали 12 01 03 3 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Отработени восъци и смазки 12 01 12* 5 3,364 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма Да 

Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа 13 01 10* 10 3,213 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 

Нехлорирани моторни и смазочни 
масла и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 
13 02 05* 35 7,998 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество Годишно количество за единица 
продукт Временно 

съхранение 
на 

площадката 

Транспортиранe
собствен 

транспорт/ 
външна фирма 

Съответствие Количество 
определено с 

КР, т/г 

Реално 
измерено, 

т/г 

Количество 
определено с 

КР 

Реално 
измерено 

Синтетични моторни и смазочни 
масла и масла за зъбни предавки 13 02 06* 30 1,555 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 

Други изолационни и 
топлопредаващи масла 13 03 10* 5 1,308 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Утайки от маслено-водни сепаратори 13 05 02* 30 - Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - - Да 

Масло от маслено-водни сепаратори 13 05 06* 20 - Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - - Да 

Води от маслено-водни сепаратори, 
съдържащи масла 13 05 07* 600 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Други разтворители и смеси от 
разтворители 14 06 03* 1 0,200 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 20 2,205 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - 

 
външна 
фирма 

Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 10 0,611 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Площадка за 
временно 

съхранение 
на неопасни 

отпадъци 

външна 
фирма Да 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 100 4,010 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма Да 

Метални опаковки 15 01 04 1 - Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - - Да 

Смесени опаковки 15 01 06 1 - Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - - Да 

Стъклени опаковки 15 01 07 1 - Не е Не е - външна Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество Годишно количество за единица 
продукт Временно 

съхранение 
на 

площадката 

Транспортиранe
собствен 

транспорт/ 
външна фирма 

Съответствие Количество 
определено с 

КР, т/г 

Реално 
измерено, 

т/г 

Количество 
определено с 

КР 

Реално 
измерено 

приложимо приложимо фирма 

Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 
15 01 10* 5 1,411 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо 

Площадка за 
временно 

съхранение 
на опасни 
отпадъци 

външна 
фирма Да 

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

15 02 02* 3 2,693 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Площадка за 
временно 

съхранение 
на опасни 
отпадъци 

външна 
фирма Да 

Абсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване, предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 
15 02 02 (употребявани облекла и 

ЛПС) 

15 02 03 4 0,947 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - - Да 

Абсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 
15 02 02 (филтри) 

15 02 03 2 2,000 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Площадка за 
временно 

съхранение 
на опасни 
отпадъци 

външна 
фирма Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 50 - Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма Да 

Маслени филтри 16 01 07* 10 0,157 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма Да 

Антифризни течности, съдържащи 16 01 14* 1 - Не е Не е - външна Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество Годишно количество за единица 
продукт Временно 

съхранение 
на 

площадката 

Транспортиранe
собствен 

транспорт/ 
външна фирма 

Съответствие Количество 
определено с 

КР, т/г 

Реално 
измерено, 

т/г 

Количество 
определено с 

КР 

Реално 
измерено 

опасни вещества     приложимо приложимо фирма 

Опасни компоненти, различни от 
упоменатите в кодове от 16 01 07 до 

16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 
(компенсатори за масла) 

16 01 21* 5 - Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - - Да 

Опасни компоненти, отстранени от 
излязло от употреба оборудване 

(платки от ел, оборудване) 
16 02 15* 1 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Лабораторни химикали, състоящи се 
от  или съдържащи опасни вещества, 
включително  смеси от лабораторни 

химикали 

16 05 06* 0,2 - Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - - Да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 10 0,620 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма Да 

Отпадъци, съдържащи масла и 
нефтопродукти (от почистване на 

резервоари) 
16 07 08* 10 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Стъкло 17 02 02 5 - Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - - Да 

Кабели, различни от упоменатите в 
17 04 10 17 04 11 5 0,444 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 

Драгажна маса, различна от 
упоменатата, В 17 05 05 17 05 06 80 000 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 

Изолационни материали, различни от 
упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 17 06 04 200 14,660 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 

Смесени отпадъци от строителство и 
събаряне, различни от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
17 09 04 1 000 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Отпадъци от пясъкоуловители 19 08 02 100 30 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

- външна 
фирма Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество Годишно количество за единица 
продукт Временно 

съхранение 
на 

площадката 

Транспортиранe
собствен 

транспорт/ 
външна фирма 

Съответствие Количество 
определено с 

КР, т/г 

Реално 
измерено, 

т/г 

Количество 
определено с 

КР 

Реално 
измерено 

Утайки от пречистване на отпадъчни 
води от населени места (утайки от 

битово-фекални води) 
19 08 05 450 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Твърди отпадъци от първична 
филтрация и от решетки и сита  19 09 01 10 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Утайки от избистряне 
на води 19 09 02 500 385 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 

Утайки от отстраняване на въглерода 19 09 03 0,5 - Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - - Да 

Отработен активен въглен 19 09 04 30 13,180 Неприложим
о Неприложимо - външна 

фирма Да 

Наситени или отработени 
йоннообменни смоли 19 09 05 1 2,420 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Не/Да 

Отпадъци от  чугун  и стомана 19 10 01 1000 149,554 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма Да 

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 7 0,751 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма Да 

Пластмаса и каучук 
(гуменотранспортни ленти и гумени 

уплътнения) 
19 12 04 250 14,720 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 

Пластмаса и каучук (тръби от 
стъклопласт) 19 12 04 5 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - - Да 

Хартия и картон 20 01 01 5 3,112 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма Да 

Луминесцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 1 0,525 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - външна 
фирма Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество Годишно количество за единица 
продукт Временно 

съхранение 
на 

площадката 

Транспортиранe
собствен 

транспорт/ 
външна фирма 

Съответствие Количество 
определено с 

КР, т/г 

Реално 
измерено, 

т/г 

Количество 
определено с 

КР 

Реално 
измерено 

Батерии и акумулатори, включени в 
16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както 

и несортирани батерии и 
акумулатори, съдържащи такива 

батерии 

20 01 33* 1 0,080 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма Да 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 

01 35 

20 01 36 5 0,126 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма 

 
Да 

 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 650 354,270 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - външна 

фирма Да 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотворяване на 
площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по оползотворяване/ обезвреждане Съответствие 

Сгурия, шлака и дънна пепел от 
котли (с изключение на котли, 

упоменати в 10 01 04*) 
10 01 01 не не 

„Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД 
D5-обезвреждане на специализирано депо 

119256,482 т. 
Да 

Увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на въглища 10 01 02 не не 

„Ей и Ес Марица изток 1 “ ЕООД 
D5-обезвреждане на специализирано депо 

923647,131 т. 
Да 

„Вулкан цимент “АД 
R5- Рециклиране или възстановяване на други 

неорганични материали 4669,060 т. 
Да 

„Еко цем ООД“ R5- Рециклиране или 
възстановяване на други неорганични 

материали 5608,000 т. 
Да 

„ Глобус билд “ ООД 
R5- Рециклиране или възстановяване на други 

неорганични материали  1437,440 т. 
Да 

Ytong Aerated Concrete A,E,V,E Greece 
R5- Рециклиране или възстановяване на други 

неорганични материали  1163,460 т. 
Да 

„Девня цимент“ АД                                                       
R5- Рециклиране или възстановяване на други 

неорганични материали  76,740 т. 
Да 

Твърди отпадъци от реакции на 
основата на калций, получени 
при десулфуризация на димни 

газове 

10 01 05 не не 
„Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД 

D5-обезвреждане на специализирано депо 
813653,129 т. 

Да 

Отпадъци от съхраняване и 
подготовка на гориво за 

електроцентрали, изгарящи 
въглища 

10 01 25 не не 
„Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД 

D5-обезвреждане на специализирано депо 
 148,700 т. 

Да 
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Отпадък Код Оползотворяване на 
площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по оползотворяване/ обезвреждане Съответствие 

Стърготини, стружки и изрезки 
от черни метали 12 01 01 не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  0,091 т. 

Да 

Отработени восъци и смазки 12 01 12 * не не 

„Омникар-БГ” ЕООД   
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  3,394 т. 

Да 

Нехлорирани хидравлични масла 
на минерална основа 13 01 10* не не 

„Омникар-БГ” ЕООД   
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  3,213 т. 

Да 

Нехлорирани моторни и смазочни 
масла и масла за зъбни предавки 

на минерална основа 
13 02 05* не не 

„Омникар-БГ” ЕООД   
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  7,998 т. 

Да 

Синтетични моторни и смазочни 
масла и масла за зъбни предавки 13 02 06* не не 

„Омникар-БГ” ЕООД   
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване 1,555 т. 

Да 

Други изолационни и 
топлопредаващи масла                  13 03 10* не не 

„Омникар-БГ” ЕООД   
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване 1,308 т. 

Да 

Други разтворители и смеси от 
разтворители 14 06 03* не не 

АЙ БИ ЕС ШЕРЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 
R2 – Пречистване или регенериране на 

разтворители 0,200 т. 
Да 
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Отпадък Код Оползотворяване на 
площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по оползотворяване/ обезвреждане Съответствие 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  2,227 т. 

Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  0,604 т. 

Да 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 не не 

 „ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  4,010 т. 

Да 

Опаковки, съдържащи остатъци 
от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 
15 01 10* не не 

„Анес-96” ООД 
R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 – 

0,980 т,           
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване – 0,476 т. 

Да 

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

15 02 02* не не 

„Анес-96” ООД 
R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 -   
1,820 т,          

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  - 0,697 т. 

Да 

Абсорбенти, филтърни 15 02 03 не не „Анес-96” ООД Да 
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Отпадък Код Оползотворяване на 
площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по оползотворяване/ обезвреждане Съответствие 

материали, кърпи за изтриване, 
предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 
(употребявани облекла и ЛПС) 

 R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 –  

0,564 т,     
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на 
образуване – 0,383 т. 

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 (филтри) 

15 02 03 не не 

„Анес-96” ООД 
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 – 1,794 т. 

Да 

Маслени филтри 16 01 07* не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  0,157 т. 

Да 

Антифризни течности, 
съдържащи опасни вещества     16 01 14* не не 

„Анес-96” ООД 
        R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11-    

0,050 т. 

Да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  0,620 т. 

Да 
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Отпадък Код Оползотворяване на 
площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по оползотворяване/ обезвреждане Съответствие 

Кабели, различни от упоменатите 
в 17 04 10 17 04 11 не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 – R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  0,444 т. 

Да 

Изолационни материали, 
различни от упоменатите в 

17 06 01 и 17 06 03 
17 06 04 не не 

„Регионален център за управление на 
отпадъците- Стара Загора”                                     

община Стара Загора 
D5-обезвреждане на специализирано депо  

14,660 т. 

Да 

Отпадъци от пясъкоуловители 19 08 02 не не "Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД 
D5-обезвреждане на специализирано депо 30 т. Да 

Утайки от избистряне 
на води 19 09 02 не не 

“Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД 
D5-обезвреждане на специализирано депо 385 

т. 
Да 

Отработен активен въглен 19 09 04 не не 

“Регионален център за управление на 
отпадъците- Стара Загора” община Стара 

Загора                                     
D5-обезвреждане на специализирано депо  

13,180 т. 

Да 

Наситени или отработени 
йоннообменни смоли 19 09 05 не не 

“ Анес-96” ООД, с, Виница, общ, Пловдив         
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  - 2,420 т. 

Да 

Отпадъци от чугун и стомана 19 10 01 не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  - 149,544  т. 
 

Да 
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Отпадък Код Оползотворяване на 
площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по оползотворяване/ обезвреждане Съответствие 

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване - 0,751 т. 
 

Да 

Пластмаса и каучук 
(гуменотранспортни ленти и 

гумени уплътнения) 
19 12 04 не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  14,720 т. 

Да 

Хартия и картон 20 01 01 не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  3,112 т. 

Да 

Луминесцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  0,555 т. 

Да 

Батерии и акумулатори, 
включени в 16 06 01, 16 06 02 или 

16 06 03, както и несортирани 
батерии и акумулатори, 

съдържащи такива батерии 

20 01 33* не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване  0,080 т. 

Да 

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 

оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 

и 20 01 35 

20 01 36 не не 

„ДК Софтрейд” ЕООД 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване 
на която и да е от операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до събирането им на 

мястото на образуване - 0,146 т. 

Да 
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Таблица 6. Шумови емисии 

Основна площадка   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Място на измерването Норма 
dB (A) 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие 

Североизточен ъгъл-товарен портал 70 48,6 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Изток-втори портал  70 46,9 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Изток-резервоар газьол 70 44,5 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Изток-гипсов силоз 70 43,0 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Изток-силоз за дънна пепел 70 44,4 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Югоизточен ъгъл-главен портал 70 49,1 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Юг-ОРУ 70 51,6 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Юг-транформаторна площадка 70 48,0 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Юг-склад 70 51,7 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Юг по контура 70 47,6 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Югозападен ъгъл 70 49,8 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Запад-дробилка ситно дробене 70 45,8 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Запад-басейн дъждовни води 70 46,6 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Запад-край на разтоварище 70 44,8 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Запад-среда на разтоварище 70 45,5 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Запад-начало на разтоварище 70 49,3 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Северозапад-жп  гара 70 53,8 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Северозапад-жп път 70 58,2 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
Север-жп кантари 70 55,8 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Севозопаден ъгъл ограда 70 56,3 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Север-ограда 70 51,7 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
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Място на измерването Норма 
dB (A) 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие 

Североизточен ъгъл-товарен портал 70 48,6 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Изток-втори портал  70 48,2 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Изток-резервоар газьол 70 46,1 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Изток-гипсов силоз 70 42,5 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Изток-силоз за дънна пепел 70 42,1 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Югоизточен ъгъл-главен портал 70 43,8 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Юг-ОРУ 70 46,7 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Юг-транформаторна площадка 70 49,5 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Юг-склад 70 50,1 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Юг по контура 70 49,7 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Югозападен ъгъл 70 48,8 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Запад-дробилка ситно дробене 70 47,5 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Запад-басейн дъждовни води 70 45,6 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Запад-край на разтоварище 70 44,8 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Запад-среда на разтоварище 70 46,1 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Запад-начало на разтоварище 70 50,0 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Северозапад-жп  гара 70 52,6 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Северозапад-жп път 70 56,9 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Север-жп кантари 70 54,6 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Севозопаден ъгъл ограда 70 52,7 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Север-ограда 70 51,6 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 
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Място на измерването Норма 
dB (A) 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие 

Североизточен ъгъл-товарен портал 70 48,4 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Изток-втори портал  70 47,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Изток-резервоар газьол 70 45,1 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Изток-гипсов силоз 70 43,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Изток-силоз за дънна пепел 70 44,0 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Югоизточен ъгъл-главен портал 70 48,9 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Юг-ОРУ 70 50,7 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Юг-транформаторна площадка 70 48,0 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Юг-склад 70 50,9 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Юг по контура 70 48,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Югозападен ъгъл 70 48,6 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Запад-дробилка ситно дробене 70 47,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Запад-басейн дъждовни води 70 44,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Запад-край на разтоварище 70 45,0 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Запад-среда на разтоварище 70 44,6 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Запад-начало на разтоварище 70 48,8 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Северозапад-жп  гара 70 53,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Северозапад-жп път 70 56,5 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
Север-жп кантари 70 55,7 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Севозопаден ъгъл ограда 70 53,0 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Север-ограда 70 52,7 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
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Въглищно стопанство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Място на измерването Норма 
dB (A) 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие 

Юг-басейн дъждовни води 70 51,3 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Юг-KRS2 70 55,5 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Юг-въглищна фигура 5 70 59,4 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Юг-въглищна фигура 5 70 57,1 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Юг-въглищна фигура 5 70 55,9 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Югозападен ъгъл на склад за въглища 70 59,6 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Запад-въглищна фигура 4 70 64,4 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Запад-въглищни фигури 2,3 70 63,2 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Запад-въглищна фигура 1 70 65,2 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Северозападен ъгъл 70 61,3 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Север-въглищна фигура 1 70 59,3 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Север-въглищна фигура 1 70 55,4 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Север-въглищна фигура 1 70 54,3 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Север-въглищна фигура 1 70 49,6 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Север-KRS1 70 49,8 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Север 70 54,4 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Север-дробилка  едро дробене 70 50,2 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Североизт, ъгъл-дробилка едро дробене 70 54,9 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Изток-контролна зала 70 54,3 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Изток-пресипка за въглища (ТК) 70 53,9 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Югоизточен ъгъл-гараж 70 55,6 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 
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Място на измерването Норма 
dB (A) 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие 

Юг-басейн дъждовни води 70 50,4 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Юг-KRS2 70 53,6 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Юг-въглищна фигура 5 70 58,4 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Юг-въглищна фигура 5 70 59,2 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Юг-въглищна фигура 5 70 57,8 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Югозападен ъгъл на склад за въглища 70 56,0 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Запад-въглищна фигура 4 70 59,7 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Запад-въглищни фигури 2,3 70 62,4 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Запад-въглищна фигура 1 70 63,6 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Северозападен ъгъл 70 61,9 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Север-въглищна фигура 1 70 57,5 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Север-въглищна фигура 1 70 54,0 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Север-въглищна фигура 1 70 51,2 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Север-въглищна фигура 1 70 47,6 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Север-KRS1 70 48,2 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Север 70 50,1 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Север-дробилка  едро дробене 70 49,6 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Североизт, ъгъл-дробилка едро дробене 70 52,7 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Изток-контролна зала 70 54,1 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Изток-пресипка за въглища (ТК) 70 51,9 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

Югоизточен ъгъл-гараж 70 50,7 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 
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Място на измерването Норма 
dB (A) 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие 

Юг-басейн дъждовни води 70 48,4 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Юг-KRS2 70 47,2± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Юг-въглищна фигура 5 70 45,1 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Юг-въглищна фигура 5 70 43,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Юг-въглищна фигура 5 70 44,0 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Югозападен ъгъл на склад за въглища 70 48,9 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Запад-въглищна фигура 4 70 50,7 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Запад-въглищни фигури 2,3 70 48,0 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Запад-въглищна фигура 1 70 50,9 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Северозападен ъгъл 70 48,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Север-въглищна фигура 1 70 48,6 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Север-въглищна фигура 1 70 47,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Север-въглищна фигура 1 70 44,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Север-въглищна фигура 1 70 45,0 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Север-KRS1 70 44,6 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Север 70 48,8 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Север-дробилка  едро дробене 70 53,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Североизт, ъгъл-дробилка едро дробене 70 56,5 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Изток-контролна зала 70 55,7 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Изток-пресипка за въглища (ТК) 70 53,0 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Югоизточен ъгъл-гараж 70 52,7 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 
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Места на въздействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Място на измерването Норма 
dB (A) 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие 

гр, Гълъбово, ул, ”Калиакра” № 21 55 35,5 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

с, Обручище, ул, ”Тунджа” № 1 55 31,9 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

с, Обручище, ул, ”Млада гвардия” № 63 55 51,5 ± 0,2 ден 08:10÷09:45 да 

Място на измерването Норма 
dB (A) 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие 

гр, Гълъбово, ул, ”Калиакра” № 21 50 34,8 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

с, Обручище, ул, ”Тунджа” № 1 50 32,2 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

с, Обручище, ул, ”Млада гвардия” № 63 50 37,6 ± 0,2 вечер 21:15÷22:50 да 

Място на измерването Норма 
dB (A) 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие 

гр, Гълъбово, ул, ”Калиакра” № 21 45 33,7 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

с, Обручище, ул, ”Тунджа” № 1 45 32,0 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 

с, Обручище, ул, ”Млада гвардия” № 63 45 34,9 ± 0,2 нощ 00:05÷01:45 да 
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Таблица 7. Опазване на подземните води  

Показател Мерна 
единица 

Точка на 
пробовземане 

Концентрация в 
подземните води, 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинг 

2017 - 1 

Резултат от 
мониторинг 

2017 - 2 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Активна реакция pH ПМ-1 > 6,5 и< 9,5 7,22 ± 0,06 7,24 ± 0,06 два пъти годишно да 
Електропроводимост µS cm-1 ПМ-1 2000 1180 ± 60 1158 ± 58 два пъти годишно да 

Обща твърдост mg-eqv/l ПМ-1 12 10,23 ± 1,02 9,78 ± 0,68 два пъти годишно да 
Перманганатна окисляемост mg O2/l ПМ-1 5 2,68 ± 0,27 2,44 ± 0,12 два пъти годишно да 

Амониев йон mg/l ПМ-1 0,5 0,021 ± 0,002 - един път годишно да 
Нитрати mg/l ПМ-1 50 < 0,9* - един път годишно да 
Нитрити mg/l ПМ-1 0,5 0,035 ± 0,004 - един път годишно да 
Сулфати mg/l ПМ-1 250 412 ± 41 335 ± 17 два пъти годишно не 
Хлориди mg/l ПМ-1 250 13,3 ± 1,3 15,1 ± 1,5 два пъти годишно да 
Фосфати mg/l ПМ-1 0,5  0,10 ± 0,01 < 0,03* два пъти годишно да 
Натрий mg/l ПМ-1 200 61,7 ± 3,7 55,2 ± 3,9 два пъти годишно да 
Калций mg/l ПМ-1 150 175 ± 9 147 ± 7 два пъти годишно не/да 

Магнезий mg/l ПМ-1 80 37,3 ± 2,6 36,0 ± 2,5 два пъти годишно да 
Бор mg/l ПМ-1 1 0,828 ± 0,066 - един път годишно да 

Кадмий µg/l ПМ-1 5 < 5** < 5,0* два пъти годишно да 
Олово µg/l ПМ-1 10 < 5** < 5,0* два пъти годишно да 

Алуминий µg/l ПМ-1 200 306 ± 31 17 ± 3 два пъти годишно не/да 
Желязо µg/l ПМ-1 200 405 ± 41 < 5,0* два пъти годишно не/да 
Манган µg/l ПМ-1 50 651 ± 52 300 ± 30 два пъти годишно не 

Нефтопродукти µg/l ПМ-1 50 < 20* 60 ± 10 два пъти годишно да/не 
Активна реакция pH ПМ-2 > 6,5 и< 9,5 7,98 ± 0,06 7,86 ± 0,06 два пъти годишно да 

Електропроводимост µS cm-1 ПМ-2 2000 977 ± 48 1006 ± 50 два пъти годишно да 
Обща твърдост mg-eqv/l ПМ-2 12 5,00 ± 0,50 5,36 ± 0,38 два пъти годишно да 

Перманганатна окисляемост mg O2/l ПМ-2 5 1,65 ± 0,17 1,76 ± 0,09 два пъти годишно да 
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Показател Мерна 
единица 

Точка на 
пробовземане 

Концентрация в 
подземните води, 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинг 

2017 - 1 

Резултат от 
мониторинг 

2017 - 2 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Амониев йон mg/l ПМ-2 0,5  < 0,013* - един път годишно да 
Нитрати mg/l ПМ-2 50  < 0,9* - един път годишно да 
Нитрити mg/l ПМ-2 0,5 0,014 ± 0,001 - един път годишно да 
Сулфати mg/l ПМ-2 250 111 ± 11 117 ± 12 два пъти годишно да 
Хлориди mg/l ПМ-2 250 41,7 ± 4,2 44,3 ± 4,4 два пъти годишно да 
Фосфати mg/l ПМ-2 0,5 < 0,03* < 0,03* два пъти годишно да 
Натрий mg/l ПМ-2 200 115 ± 6 106 ± 5 два пъти годишно да 
Калций mg/l ПМ-2 150 69,7 ± 4,2 60,7 ± 3,6 два пъти годишно да 

Магнезий mg/l ПМ-2 80 25,9 ± 1,8 30,8 ± 2,2 два пъти годишно да 
Бор mg/l ПМ-2 1 1,41,± 0,11 - един път годишно не 

Кадмий µg/l ПМ-2 5 < 5** < 5,0* два пъти годишно да 
Олово µg/l ПМ-2 10 < 5** 6 ± 1 два пъти годишно да 

Алуминий µg/l ПМ-2 200 157 ± 16 81 ± 8 два пъти годишно да 
Желязо µg/l ПМ-2 200 < 5**  20 ± 4 два пъти годишно да 
Манган µg/l ПМ-2 50 < 5** 35 ± 7 два пъти годишно да 

Нефтопродукти µg/l ПМ-2 50 < 20* 50 ± 10 два пъти годишно да 
Активна реакция pH ПМ-4 > 6,5и< 9,5 6,90 ± 0,06 6,80 ± 0,06 два пъти годишно да 

Електропроводимост µS cm-1 ПМ-4 2000 1750 ± 90 1803 ± 90 два пъти годишно да 
Обща твърдост mg-eqv/l ПМ-4 12 16,56 ± 1,66 17,48 ± 1,22 два пъти годишно не 

Перманганатна окисляемост mg O2/l ПМ-4 5 3,20 ± 0,32 3,88 ± 0,19 два пъти годишно да 
Амониев йон mg/l ПМ-4 0,5  0,040 ± 0,004 - един път годишно да 

Нитрати mg/l ПМ-4 50 < 0,9* - един път годишно да 
Нитрити mg/l ПМ-4 0,5 0,016 ± 0,002 - един път годишно да 
Сулфати mg/l ПМ-4 250 717 ± 71 705 ± 35 два пъти годишно не 
Хлориди mg/l ПМ-4 250 25,7 ± 2,6 33,7 ± 3,4 два пъти годишно да 
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Показател Мерна 
единица 

Точка на 
пробовземане 

Концентрация в 
подземните води, 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинг 

2017 - 1 

Резултат от 
мониторинг 

2017 - 2 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Фосфати mg/l ПМ-4 0,5 4,77 ± 0,48 4,99 ± 0,25 два пъти годишно не 
Натрий mg/l ПМ-4 200 63,9 ± 3,8 57,8 ± 3,5 два пъти годишно да 
Калций mg/l ПМ-4 150 306 ± 15 272 ± 14 два пъти годишно не 

Магнезий mg/l ПМ-4 80 59,3 ± 3,6 52,8 ± 3,2 два пъти годишно да 
Бор mg/l ПМ-4 1 0,245 ± 0,025 - един път годишно да 

Кадмий µg/l ПМ-4 5 < 5** < 5,0* два пъти годишно да 
Олово µg/l ПМ-4 10 < 5** 7 ± 1 два пъти годишно да 

Алуминий µg/l ПМ-4 200 172 ± 17 97 ± 10 два пъти годишно да 
Желязо µg/l ПМ-4 200 17 ± 3 19 ± 4 два пъти годишно да 
Манган µg/l ПМ-4 50 743 ± 59 1390 ± 110 два пъти годишно не 

Нефтопродукти µg/l ПМ-4 50 < 20* < 20* два пъти годишно да 
Активна реакция pH ПМ-5 > 6,5и< 9,5 7,87 ± 0,06 8,02 ± 0,06 два пъти годишно да 

Електропроводимост µS cm-1 ПМ-5 2000 1060 ± 50 1094 ± 55 два пъти годишно да 
Обща твърдост mg-eqv/l ПМ-5 12 2,81 ± 0,28 2,80 ± 0,20 два пъти годишно да 

Перманганатна окисляемост mg O2/l ПМ-5 5 2,36 ± 0,24 2,80 ± 0,14 два пъти годишно да 
Амониев йон mg/l ПМ-5 0,5 0,414 ± 0,021 - един път годишно да 

Нитрати mg/l ПМ-5 50 < 0,9* - един път годишно да 
Нитрити mg/l ПМ-5 0,5 0,197 ± 0,010 - един път годишно да 
Сулфати mg/l ПМ-5 250 45,9 ± 4,6 45 ± 5 два пъти годишно да 
Хлориди mg/l ПМ-5 250 55,8 ± 5,6 61,2 ± 6,1 два пъти годишно да 
Фосфати mg/l ПМ-5 0,5 0,09 ± 0,01 < 0,03* два пъти годишно да 
Натрий mg/l ПМ-5 200 190 ± 10 171 ± 9 два пъти годишно да 
Калций mg/l ПМ-5 150 37,8 ± 2,6 41,3 ± 2,9 два пъти годишно да 

Магнезий mg/l ПМ-5 80 14,8 ± 1,0 20,4 ± 1,4 два пъти годишно да 
Бор mg/l ПМ-5 1 0,591 ± 0,047  - един път годишно да 
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Показател Мерна 
единица 

Точка на 
пробовземане 

Концентрация в 
подземните води, 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинг 

2017 - 1 

Резултат от 
мониторинг 

2017 - 2 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Кадмий µg/l ПМ-5 5 < 5** < 5,0* два пъти годишно да 
Олово µg/l ПМ-5 10 < 5** < 5,0* два пъти годишно да 

Алуминий µg/l ПМ-5 200 325 ± 33 16 ± 3 два пъти годишно не/да 
Желязо µg/l ПМ-5 200 60 ± 6 < 5,0* два пъти годишно да 
Манган µg/l ПМ-5 50 44 ± 9 15 ± 3 два пъти годишно да 

Нефтопродукти µg/l ПМ-5 50 50 ± 10 < 20* два пъти годишно да 
Активна реакция pH ПМ-6 > 6,5и< 9,5 7,29 ± 0,06 7,18 ± 0,06 два пъти годишно да 

Електропроводимост µS cm-1 ПМ-6 2000 1640 ± 80 1 664 ± 83 два пъти годишно да 
Обща твърдост mg-eqv/l ПМ-6 12 11,12 ± 1,11 10,40 ± 0,73 два пъти годишно да 

Перманганатна окисляемост mg O2/l ПМ-6 5 2,72 ± 0,27 2,12 ± 0,11 два пъти годишно да 
Амониев йон mg/l ПМ-6 0,5 0,033 ± 0,003 - един път годишно да 

Нитрати mg/l ПМ-6 50  11,0 ± 1,1 - един път годишно да 
Нитрити mg/l ПМ-6 0,5 0,020 ± 0,002  - един път годишно да 
Сулфати mg/l ПМ-6 250 530 ± 53 510 ± 26 два пъти годишно не 
Хлориди mg/l ПМ-6 250 91,3 ± 9,1 78,0 ± 7,8 два пъти годишно да 
Фосфати mg/l ПМ-6 0,5 1,19 ± 0,12 1,26 ± 0,13 два пъти годишно не 
Натрий mg/l ПМ-6 200 132 ± 7 121 ± 6 два пъти годишно да 
Калций mg/l ПМ-6 150 182 ± 9 172 ± 9 два пъти годишно не 

Магнезий mg/l ПМ-6 80 47,3 ± 3,3 46,2 ± 3,2 два пъти годишно да 
Бор mg/l ПМ-6 1 0,298 ± 0,030 - един път годишно да 

Кадмий µg/l ПМ-6 5 < 5** < 5,0* два пъти годишно да 
Олово µg/l ПМ-6 10 < 5** < 5,0* два пъти годишно да 

Алуминий µg/l ПМ-6 200 745 ± 60 270 ± 30 два пъти годишно не 
Желязо µg/l ПМ-6 200 321 ± 32 20 ± 4 два пъти годишно не/да 
Манган µg/l ПМ-6 50 28 ± 6 200 ± 20 два пъти годишно да/не 

Нефтопродукти µg/l ПМ-6 50 < 20* < 20* два пъти годишно да 



 

59 Годишен доклад по околна среда 2017 

 

 

Таблица 8. Опазване на почви * 

Показател Концентрация в почвите 
(базово състояние) съгл, КР Пробовземна точка Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг Съответствие 

- - - - - - 
Забележка* през 2017 г. не е извършван мониторинг на почви (периодичност 3 години). 
 
 

Таблица 9. Аварийни ситуации * 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети действия Планирани 
действия 

Органи, които са уведомени 

- - - - - - 
Забележка* през 2017 г. не са настъпили аварийни ситуации. 

 

 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“* 

Дата на оплакването 
или възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети действия Планирани 
действия 

Органи, които са 
увдомени 

- - - - - - 
Забележка* през 2017 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на централата. 
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Приложение 2. Протоколи от изпитване на шум  
 







































 
ИЗМЕРВАТЕЛНИ КОНТУРИ К1 И К2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	1.  Увод
	1.1.  Наименование и адрес по местонахождение на инсталацията
	1.2.  Данни за Комплексното Разрешително
	1.3.  Данни за оператора на инсталацията
	1.4.  Лице за контакти
	1.5.  Кратко описание на дейностите и процесите, извършвани в инсталацията
	1.6.  Производствен капацитет
	1.7.  Организационна структура на фирмата, отнасяща се до околната среда
	1.8.  РИОСВ и БД на чиято територия е разположена инсталацията
	2.  Система за управление на околната среда
	2.1.  Структура и отговорности
	2.2.  Обучение
	2.3.  Обмен на информация
	2.4.  Документиране и управление на документите
	2.5. Оперативно управление
	2.6. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия
	2.7.  Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
	2.8.  Записи
	2.9.  Докладване
	2.10.  Актуализация на СУОС
	3.  Използване на ресурси
	3.1.  Използване на вода
	3.2.  Използване на енергия
	3.3.  Използване на суровини, спомагателни материали и горива
	3.4.  Съхранение на суровини, материали, горива и продукти
	4.  Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда
	4.2.  Емисии на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух
	4.3.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
	4.4.  Управление на отпадъците
	4.5.  Шум
	4.6.  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
	5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие условията на КР (ИППСУКР)
	6.  Прекратяване на работата на инсталацията и части от нея
	7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения
	7.1.  Аварии
	7.2.  Оплаквания и възражения
	8.  Подписване на годишния доклад по ОС
	Приложение 1. Таблици
	Приложение 2. Протоколи от изпитване на шум



